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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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بــن  خـــــالـــــد  الــــشــــيــــخ  رأس 
رئيس  نائب  خليفة  آل  عبداهلل 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، االجـــتـــمـــاع 
لمجلس  األسبوعي  االعتيادي 
الوزراء الذي عقد أمس، بقصر 

القضيبية.
وفـــي بــدايــة االجــتــمــاع رفــع 
والتبريكات  التهاني  المجلس 
إلــــى حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
ــــن عـــيـــســـى آل  ــمـــلـــك حـــمـــد بـ الـ
المعظم،  الــبــالد  مــلــك  خليفة 
األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
بــمــنــاســبــة نــجــاح تــنــظــيــم ســبــاق 
جائزة البحرين الكبرى لطيران 
للعام  وان  للفورموال  الخليج  
به  ظـــهـــرت  بــمــا  مـــنـــوهـــًا   ،2023
الــنــســخــة الــتــاســعــة عـــشـــرة من 
السباق التي استضافتها مملكة 
البحرين مؤخرًا من تميز على 
صـــعـــيـــد اإلعــــــــــــداد والـــتـــنـــظـــيـــم 

الــقــدرات  يعكس  بما  والحضور 
ــيــــة لـــلـــكـــوادر الــوطــنــيــة  اإلبــــداعــ
ــريـــن  ــبـــحـ ــة الـ ــبـ ــلـ ــة بـــحـ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
التي  الجهات  وجميع  الــدولــيــة 
أساهمت فيما تحقق من نجاح 
لهذا الحدث الرياضي العالمي.
المجلس  رحــــب  ذلــــك  بــعــد 
الجاللة  صاحب  حضرة  بدعوة 
الــمــلــك الــمــعــظــم، الســتــضــافــة 
مملكة البحرين اجتماع مجلس 
لألمم  العامة  الجمعية  رؤســـاء 
برئاسة  ينعقد  الذي  المتحدة، 
الــدكــتــور هـــان ســونــغ ســو رئيس 
مجلس رؤساء الجمعية العامة 
 ،)UNCPGA( لألمم المتحدة
أهمية هذا االجتماع  إلى  الفتًا 
الدولي في ترسيخ أهداف األمم 
حفظ  مقدمتها  وفي  المتحدة 

األمن والسلم الدوليين.
بما  المجلس  أشـــاد  بعدها 
تحقق من إنجازات على صعيد 
بفضل  البحرينية  المرأة  تقدم 

الــــبــــرامــــج والــــســــيــــاســــات الـــتـــي 
يتبناها المجلس األعلى للمرأة 
الملكي  السمو  صاحبة  برئاسة 
ــرة ســبــيــكــة بــنــت إبــراهــيــم  ــيـ األمـ
الــبــالد  مــلــك  قــريــنــة  خليفة  آل 
الـــمـــعـــظـــم، رئـــيـــســـة الــمــجــلــس 
وذلــك في ضوء  للمرأة،  األعلى 
إشـــــارة الــمــجــلــس إلــــى مــنــاســبــة 

اليوم العالمي للمرأة.
المجلس ما  قــرر  ذلــك  بعد 

يلي:
عــلــى  ــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــمـ ــ الـ  - أواًل 

المذكرات التالية:
الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   .1
واالقــتــصــاديــة  المالية  لــلــشــؤون 
ــأن آخـــر  والـــــتـــــوازن الـــمـــالـــي بـــشـ
السفر  جواز  المستجدات حول 

اإللكتروني.
الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2  
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
بــــشــــأن مـــــشـــــروع قــــــــرار بــــإعــــادة 
تشكيل مجلس الموارد المائية.

الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   .3
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
حــــول إعــــــادة تــشــكــيــل عــــدد من 
المجالس واللجان برئاسة وزير 

الداخلية.
الوزارية  اللجنة  مذكرة    .4
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
اقتراح  على  الحكومة  رد  بشأن 
برغبة واقتراح بقانون مقدمين 

من مجلس النواب.
المجلس  استعرض  بعدها 
الوزارية للشؤون  مذكرة اللجنة 
الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة حــول 
ــرار بــــإصــــدار الئــحــة  ــ مــــشــــروع قــ
التعليم  مؤسسات  عمل  تنظيم 
الــعــالــي الــخــاصــة ومــشــروع قــرار 
التحقيق في  إجــراءات  بتنظيم 
قبل  مــن  المرتكبة  المخالفات 
المرخص لهم بإنشاء مؤسسات 
استعرض  كما  العالي،  التعليم 
الوزارية للشؤون  مذكرة اللجنة 
الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة بــشــأن 

ــرار بــتــحــديــد الــلــغــة  ــ مــــشــــروع قــ
الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا أمـــام 
ــة الـــبـــحـــريـــن  ــ ــرفـ ــ الـــمـــحـــاكـــم وغـ
اللغة  غير  الــمــنــازعــات  لتسوية 
العربية وآليات ونطاق التطبيق.

ــب  ــ ــد رحـ ــ ــقـ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــك فـ
منظمة  بــاعــتــمــاد  الــمــجــلــس 
ــة عـــالـــي  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــــصــــحــــة الــ
والــبــســيــتــيــن والـــســـايـــة كــمــدن 
صــــحــــيــــة واعــــــتــــــمــــــاد خـــمـــس 
جـــامـــعـــات مــحــلــيــة كــجــامــعــات 
صحية، والذي يعكس التقدير 
الـــدولـــي لــلــخــطــط والــبــرامــج 
المبذولة  الحكومية  والجهود 
في مجاالت الصحة والتنمية 
ضوء  في  وذلــك  االجتماعية، 
االطالع على التقرير المرفوع 
من وزيرة الصحة بهذا الشأن.

الــمــجــلــس علمًا  أخـــذ  ثـــم 
مــن خـــالل الــتــقــاريــر الــوزاريــة 
ــوزراء بشأن  ــ الــمــرفــوعــة مــن الـ
الدورة األربعين  المشاركة في 

ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزراء  لـــمـــجـــلـــس 
الـــعـــرب، والـــمـــشـــاركـــة بــأعــمــال 
لــمــجــلــس حــقــوق   52 الـــــــدورة 
اإلنـــــــــســـــــــان، ونـــــتـــــائـــــج زيـــــــــارة 
بــردي  ســـردار  الرئيس  فخامة 
تركمنستان  رئيس  محمدوف 
ــارة  ـــ لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وزيــ
اإلمــارات  لدولة  األشغال  وزير 
الشقيقة،  المتحدة  العربية 
والمشاركة في أعمال المؤتمر 
اإلقليمي األول حول سياسات 
وتحقيق  االجتماعية  الرعاية 
األمن االجتماعي، والمشاركة 
في اجتماع فريق اتصال حركة 
عـــــدم االنـــحـــيـــاز لــالســتــجــابــة 
لجائحة كورونا حول التعافي 
مـــــــا بـــــعـــــد الـــــجـــــائـــــحـــــة عـــلـــى 
مــســتــوى الــقــمــة، والــمــشــاركــة 
فــي االجــتــمــاع الــثــالــث للجنة 
الــعــلــيــا لــلــشــراكــة الــصــنــاعــيــة 
اقتصادية  لتنمية  التكاملية 

مستدامة.

مجل��س ال�وزراء يهن�ئ بنج�اح �س�باق جائ�زة البحري�ن للفورم�وال وان
الرتحي��ب با�س��ت�سافة اململك��ة اجتم��اع جمل���س ر�ؤ�س��اء اجلمعي��ة العام��ة ل���أمم املتح��دة

االإ�س���ادة بم���ا تحق���ق م���ن اإنج���ازات عل���ى �سعي���د تق���دم الم���راأة البحريني���ة
�سحية كجامعات  جامعات  و5  �صحية  كمدن  وال�صاية  والب�صيتني  عايل  تعتمد  العاملية  ال�صحة   

ال��م��ائ��ي��ة  ال���م���وارد  م��ج��ل�����س  ت�سكيل  اإع�����ادة  ع��ل��ى  ال��م��واف��ق��ة 
م�سر�ع قرار باإ�سدار الئحة م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة �اإجراءات التحقيق يف خمالفاتها

 فــــــي إطــــــــــار رؤيــــــــــة حـــضـــرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
عــاهــل  آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن 
الـــــبـــــالد الــــمــــعــــظــــم، وتـــطـــلـــعـــات 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
أصـــــدر ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بن 
جاللة  مــمــثــل  خليفة  آل  حــمــد 
الـــمـــلـــك لــــألعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة 

وشــــؤون الــشــبــاب رئــيــس مجلس 
للنفط  القابضة  الــشــركــة  إدارة 
والغاز قرارًا بتعيين ممثلين عن 
والغاز  للنفط  القابضة  الشركة 
البحرين  شــركــة  إدارة  بمجلس 
لتزويد وقود الطائرات )بافكو(.

تعيين  عــلــى  ــرار  ــقــ الــ ونــــص 
ــن خـــالـــد آل  الــشــيــخ إبـــراهـــيـــم بـ
إدارة  لــمــجــلــس  رئـــيـــســـًا  خــلــيــفــة 
السيد  من  كل  وتعيين  الشركة، 

والسيد  الــشــهــاب  سعيد  محمد 
عضوا  المناعي  عيسى  عــبــداهلل 

بمجلس اإلدارة.
ــذا الــــقــــرار ضــمــن  ــ ــأتــــي هـ ويــ
ــة  ــابـــضـ ــقـ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــاعــ ــســ مــ
لــلــنــفــط والــــغــــاز فــــي االعـــتـــمـــاد 
لتعزيز  الــوطــنــيــة  الـــكـــوادر  عــلــى 
التطور في الشركات التابعة لها 
استراتيجياتها  مع  يتوافق  بما 
المستقبلية وضمان االستدامة.

ن���ا����س���ر ب����ن ح���م���د ي�������س���در ق�������رارا ب��ت��ع��ي��ي��ن 
)ب��اف��ك��و( ���س��رك��ة  اإدارة  م��ج��ل�����س  ف���ي  م��م��ث��ل��ي��ن 

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.} الشيخ إبراهيم بن خالد.

ال���م���ل���ك ي��ه��ن��ئ رئ��ي�����س 
غ��ان��ا ب��ذك��رى اال���س��ت��ق��ال

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة 
بمناسبة  غانا  جمهورية  رئيس  أدو  أكــوفــو  نانا  الرئيـس 

ذكرى استقالل بالده.
أعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته 
المناسبة  بــهــذه  والــســعــادة  الــصــحــة  بــمــوفــور  لــفــخــامــتــه 

الوطنية.

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المعظم، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد، مزيدا من التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح 
للفورموال1  الخليج  لطيران  الكبرى  البحرين  جائزة  سباق  تنظيم 
الشيخ  مــن  تهنئة  برقيتي  تلقيا  حيث  عــشــرة،  التاسعة  نسخته  فــي 
فيهما  أكد  الـــوزراء،  رئيس مجلس  نائب  آل خليفة  بن عبداهلل  خالد 
أن هذا اإلنجاز الذي يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين على 
بصفة  الرياضي  القطاع  يلقاه  لما  مجسدًا  يأتي  الــدولــي  المستوى 
عــامــة وريــاضــة ســبــاقــات الــفــورمــوال1 بصفة خــاصــة مــن دعـــم ورعــايــة 
صاحب  مــن  ومستمرة  حثيثة  وبمتابعة  جــاللــتــه،  لــدن  مــن  واهــتــمــام 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
تحقيق  إلــى  تسعى  متكاملة  منظومة  ضمن  وذلــك  الـــوزراء،  مجلس 
أهداف المسيرة التنموية الشاملة عبر دعم اقتصاد الوطني وتعزيز 
سمعة ومكانة مملكة البحرين وإبراز هويتها الحضارية وتعزيز صورة 
بين  تجمع  مقومات سياحية  من  تملكه  بما  جــذب،  كنقطة  المملكة 

أصالة الماضي وعراقته، وحداثة الحاضر وتطوره وإشراقة.
كما تلقى العاهل المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء برقيتي 
القائد  خليفة  آل  أحمد  بن  خليفة  الشيخ  الركن  المشير  من  تهنئة 
العام لقوة دفاع البحرين، مؤكدًا أن تحقيق هذا النجاح الكبير جاء 
بفضل من اهلل تعالى ثم بفضل توجيهات وارشادات ومتابعة جاللته، 
المكتسبات  المزيد من  الحضارية وأضاف  البحرين  ما عكس مكانة 
بكل  مشيدًا  البحرين،  لمملكة  واإلعالمية  واالجتماعية  االقتصادية 
المظهر  الفعالية وإخراجها بهذا  إعداد هذه  التي بذلت في  الجهود 
المشرف لتظل امتدادًا لتاريخ عريق من العطاء واإلنجازات، متمنيًا 
لمملكة البحرين كل التقدم والنماء واالزدهار في ظل قيادة جاللته 

الحكيمة.
الملكي  السمو  المعظم وصاحب  الجاللة  وتلقى حضرة صاحب 
ولي العهد رئيس الوزراء برقيتي تهنئة من سمو الشيخة ثاجبة بنت 
سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدة سموها أن هذه النجاحات المتميزة 
الحدث  هــذا  وتنظيم  استضافة  فــي  البحرين  مملكة  حققتها  التي 
الحضارية  النجاحات  لمسيرة  اســتــمــرارا  يعتبر  العالمي،  الرياضي 
والتنموية في عهد جاللته، ونتيجة لرؤى وتطلعات جاللته المتواصلة 
في توفير كل الظروف الستضافة هذا السباق العلمي المهم، ليظهر 
المبهرة  التنظيمية  بالعملية  سموها  مشيدة  المشرف،  بالمستوى 
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومية  اإلمكانيات  كل  وبتسخير 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتلقى حضرة صاحب الجاللة المعظم، وسمو ولي العهد رئيس 

آل خليفة  مبارك  بن  الشيخ محمد  من سمو  تهنئة  برقيتي  الـــوزراء 
استضافة  أن  المعظم، مؤكدا سموه  الملك  الخاص لجاللة  الممثل 
العلمي بكل تمكن وجدارة على امتداد  البحرين هذا الحدث  مملكة 
سنوات عديدة كان بفضل الرعاية الفائقة والدعم الالمحدود من لدن 
جاللته، ما أسهم في تعزيز إنجازات مملكة البحرين ومكتسباتها في 

مختلف المجاالت.
األمير  الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة  بجهود  سموه  أشــاد  كما 
التي  الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد  سلمان 

توجت بهذا اإلنجاز الرياضي وما حظي به من إشادة عالمية.
وتلقى حضرة صاحب الجاللة المعظم، وسمو ولي العهد رئيس 
رئيس  المسلم  سلمان  بــن  أحمد  مــن  تهنئة  برقيتي  الـــوزراء  مجلس 
مملكة  باحتضان  واعــتــزازه  فخره  عــن  فيهما  أعــرب  الــنــواب،  مجلس 
الرفيعة  المكانة  يؤكد  مما  الكبير  الرياضي  الحدث  لهذا  البحرين 
ريــاضــي  كمقصد  الــعــالــم  دول  بــيــن  الــبــحــريــن  مملكة  تــتــبــوأهــا  الــتــي 
وســيــاحــي ســنــوي مــنــذ انــطــالقــتــه األولــــى ســنــة 2004، كــمــا يــؤكــد ثقة 
العالم بما تمتلكه مملكة البحرين وأجهزتها المختلفة من إمكانيات 

وقدرات وطنية خالصة وقدرات محترفة الستضافة وتنظيم مثل هذه 
الفعاليات واألحداث الرياضية الكبرى.

كما تلقيا برقيتي تهنئة من رئيس مجلس الشورى علي بن صالح 
حضاريًا  إنــجــازًا  يعد  الرياضي  اإلنــجــاز  هــذا  أن  فيهما  أكــد  الصالح، 
في  والمميز  العالمي  حضورها  ويؤكد  البحرين  لمملكة  واقتصاديا 
ســبــاقــات ريــاضــة الــســيــارات، مــعــربــًا عــن الــفــخــر واالعـــتـــزاز باحتضان 
مملكة البحرين السنوي لهذا الحدث الرياضي الكبير منذ انطالقة 

السباقات عام 2004م.
الـــوزراء  رئيس  العهد  ولــي  وسمو  المعظم  الملك  جاللة  وتلقى 
آل خليفة  بــن حــمــد  عــبــداهلل  بــن  ســلــمــان  الــشــيــخ  مــن  تهنئة  برقيتي 
رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الــتــنــظــيــم الـــعـــقـــاري، أكـــد فــيــهــمــا أن هـــذا اإلنـــجـــاز جـــاء نــتــيــجــة دعــم 
وتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعظم، والتي كان لها عظيم األثر في بذل الجهود من 
قبل المسؤولين في جميع الجهات الحكومية برئاسة صاحب السمو 
تحقق من خاللها  والتي  الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي  الملكي 

العالمية  الفعالية  هــذه  تنظيم  عملية  في  والمميز  المبهر  النجاح 
العالمية منذ  الرياضة  البحرين على خريطة  والتي وضعت  الهامة، 

السباق األول في عام 2004.
وتلقى حضرة صاحب الجاللة المعظم، وسمو ولي العهد رئيس 
وزير  خليفة  آل  خليفة  بن  سلمان  الشيخ  من  تهنئة  برقيتي  الـــوزراء 
المالية واالقتصاد الوطني، أكد فيها أن هذا النجاح المتميز يضاف 
البحرين  مملكة  حققتها  الــتــي  المتتالية  الــنــجــاحــات  سلسلة  إلـــى 
بفضل االهتمام والدعم الالمحدود من لدن حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، لتنظيم هذا 
صاحب  وتوجيهات  متابعة  أن  إلــى  مشيرًا  الــهــام،  العالمي  المحفل 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلنجاح هذا الحدث 
وتسخير كافة اإلمكانيات الداعمة له، أسهمت وبشكٍل واضح في نجاح 

وظهور هذا الحدث بالمستوى المتميز والمبهر للجميع.
ونّوه برؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
اإلنــجــازات  مــن  الــمــزيــد  تحقيق  البحرين  فــريــق  منها  يستلهم  الــتــي 
العالية  اإلمــكــانــيــات  أجــمــع  للعالم  يثبت  بما  الجلية،  والــطــمــوحــات 
والخبرة الواسعة التي تمتلكها المملكة الحتضان الفعاليات الدولية 

الكبرى وتنظيمها بكل كفاءة واقتدار.
كما بعث الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي 
آل  بن حمد  سلمان  األمير  الملكي  السمو  إلــى صاحب  تهنئة  برقية 

خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هذا نصها:
سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

حفظه اهلل،
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
الــتــهــانــي  إلــــى ســمــوكــم حــفــظــكــم اهلل، أجــمــل  يــســعــدنــي أن أرفــــع 
بمناسبة نجاح تنظيم سباق الفورموال واحد، جائزة البحرين الكبرى 
المشرف  النجاح   هذا  الجديدة،  النسخة  في   2023 الخليج  لطيران 
العامل  والفريق  والطموحة  الدؤوبة  لجهود سموكم  ثمرًة طيبًة  كان 
مــعــكــم، لتحقيق الــمــزيــد مــن اإلنـــجـــازات الــتــي تــســهــم فــي رفـــع رايــة 
حضرة  لسيدي  الحكيمة  الــقــيــادة  ظــل  فــي  خــفــاقــًة،  عاليًة  البحرين 
الــبــالد  بــن عيسى آل خليفة، عــاهــل  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة  صــاحــب 

المعظم حفظه اهلل ورعاه.
وإذ نبارك لسموكم العزيز هذا اإلنجاز الجديد، لنسأل اهلل تعالى 
أن يسدد على طريق الخير خطاكم، وأن يكلل جهود سموكم المظفرة 

بالمزيد من التوفيق والنجاح في كافة المجاالت.
وتفضلوا سموكم بقبول فائق التقدير واالحترام.

المل���ك وول���ي العه���د رئي����س ال���وزراء يتلقي���ان مزي���دا م���ن التهان���ي بمنا�س���بة نج���اح
تنظي���م �س���باق جائ���زة البحري���ن الكب���رى للفورم���وال1 ف���ي ن�س���خته التا�س���عة ع�س���رة

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.} جاللة الملك المعظم.

مجل�س الوزراء: نجاح »فورموال وان« يعك�س 

القدرات االإبـداعـيـة لـلـكـوادر الـوطـنـيـة
ــلـــس الــــــــــوزراء  رفـــــــع مـــجـ
الـــتـــهـــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات إلـــى 
ــة  حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــالـ
آل  بــن عيسى  الــمــلــك حــمــد 
خليفة ملك الباد المعظم، 
الملكي  السمو  وإلى صاحب 
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــوزراء، بــمــنــاســبــة 
جــائــزة  ســبــاق  تنظيم  نــجــاح 
الــبــحــريــن الــكــبــرى لــطــيــران 
لعام  وان  للفورموال  الخليج 
به  ظهرت  بما  منوهًا   ،2023
من  عشرة  التاسعة  النسخة 
الـــســـبـــاق الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 

والتنظيم  ــداد  اإلعــ صعيد  عــلــى  تميز  مــن  مــؤخــرًا  الــبــحــريــن  مملكة 
العاملة  الوطنية  للكوادر  اإلبــداعــيــة  الــقــدرات  يعكس  بما  والحضور 
فيما تحقق من  أسهمت  التي  الجهات  وكل  الدولية  البحرين  بحلبة 

نجاح لهذا الحدث الرياضي العالمي.
جاء ذلك خال ترؤس الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة نائب 
رئيس مجلس الوزراء االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد، أمس بقصر القضيبية.
الملك  الجالة  بدعوة حضرة صاحب  المجلس  بعد ذلك رحب 
المعظم، الستضافة مملكة البحرين اجتماع مجلس رؤساء الجمعية 
الدكتور هان سونغ سو  العامة لألمم المتحدة، الذي ينعقد برئاسة 
 ،)UNCPGA( رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة لألمم المتحدة
الفــتــًا إلـــى أهــمــيــة هـــذا االجــتــمــاع الــدولــي فــي تــرســيــخ أهــــداف األمــم 

المتحدة وفي مقدمتها حفظ األمن والسلم الدوليين.
بــعــدهــا اســتــعــرض الــمــجــلــس مـــذكـــرة الــلــجــنــة الــــوزاريــــة لــلــشــؤون 
القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإصدار الئحة تنظيم عمل 
إجـــراءات  بتنظيم  قــرار  ومــشــروع  الخاصة  العالي  التعليم  مؤسسات 
بإنشاء  لهم  المرخص  قبل  من  المرتكبة  المخالفات  في  التحقيق 

مؤسسات التعليم العالي.

3683 دواء في البحرين ت�سجيل 
كــشــفــت الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم المهن 
تسجيل  عــن  الجاهمة  عذبي  مريم  الــدكــتــورة  الصحية  والــخــدمــات 
عــدد  أن  إلـــى  مــشــيــرة  دواء،   493 تسجيل  وتــجــديــد  جــديــدا  دواء   177
إنجازه  تــم  مــا  إلــى  ــارت  وأشـ دواء.  إلــى 3683  المسجلة وصــل  ــة  األدويـ
الــدواء  والــذي سيمكن من تتبع حركة  الــدواء،  في تنفيذ نظام تتبع 
منع  في  سيسهم  النظام  أن  إلــى  مشيرة  المريض،  إلــى  المصنع  من 
دخول أي أدوية مزورة، كما سيمكن الهيئة من سحب الدواء عند ورود 
اتخاذ  وتجنب  المخزون  بمتابعة  سيسمح  كما  بشأنه،  إخــطــارات  أي 
الازم قبل نفاد األدوية. جاء ذلك خال مشاركتها في أعمال المؤتمر 
اإلمـــارات  بــدولــة  دبــي  إمـــارة  فــي  المنعقد  والــــدواء  الــثــامــن للصيدلة 
العربية المتحدة الشقيقة، حيث قدمت عرضا بشأن آخر التطورات 
واالشتراطات بشأن الرقابة وتنظيم الدواء والمستحضرات الصيدلية 

في مملكة البحرين

ــيـــة  ــربـ ــتـ الـ وزارة  ــت  ــ ــنـ ــ دشـ
ولـــــــلـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم خـــــطـــــتـــــهـــــا 
ــة لــــــألعــــــوام  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
سلسلة  متضمنًة   2026-2023
ــادرات الـــهـــادفـــة إلــى  ــبـ ــمـ مـــن الـ
الـــنـــهـــوض بــمــســتــوى خــدمــات 
الــــــوزارة بــشــكــٍل عــــام، وخــاصــًة 
أداء  بـــتـــحـــســـيـــن  يـــتـــعـــلـــق  مـــــا 
ــة،  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـــــمـــــؤســـــســـــات الـ
ومــراجــعــة وتــطــويــر الــمــنــاهــج 
وطـــــــــرائـــــــــق الـــــــتـــــــدريـــــــس فـــي 
جــمــيــع الـــمـــراحـــل الـــدراســـيـــة، 
تلبيتها  الذي يضمن  بالشكل 
ــات والـــــمـــــهـــــارات  ــاجــ ــيــ ــتــ لــــاحــ
المطلوبة، مع االرتقاء بكفاءة 

القوى العاملة.
تــشــتــمــل الــخــطــة عــلــى 4 
تندرج ضمنها  رئيسية  محاور 
أهداف رئيسية وأخرى فرعية، 
التعليم،  جـــودة  بــمــحــور  بـــدءا 

أمـــا الــمــحــور الــثــانــي فــيــركــز على 
الــــعــــنــــصــــر الــــــبــــــشــــــري، وهـــــدفـــــه 
االســـتـــراتـــيـــجـــي تــمــكــيــن الــــكــــوادر 
البشرية ورفع كفاءتها، فيما يركز 
الــمــحــور الــثــالــث عــلــى الــخــدمــات 
اإلدارية، لتطوير األداء الحكومي 
وتــحــســيــن جــــودة الـــخـــدمـــات، أمــا 
الرابع فهو البنية التحية، ويهدف 
ــنــــى الــتــحــتــيــة  ــبــ إلـــــــى تــــطــــويــــر الــ
توفير  عبر  والرقمية،  التعليمية 
وتطوير  وجاذبة،  مــدارس عصرية 
الـــمـــنـــشـــآت الــتــعــلــيــمــيــة، وتــعــزيــز 
لدعم  الــرقــمــيــة  التحتية  الــبــنــيــة 

التمكين الرقمي في التعليم.
والتعليم  التربية  وزيــر  وأكــد 
بن مبارك جمعة  الدكتور محمد 
بشكٍل  منسجمًة  تأتي  الخطة  أن 
تــاٍم مع أهــداف وأولــويــات برنامج 
الحكومة »من التعافي إلى النمو 

المستدام« للفترة ذاتها.

ــــب  ــاحـ ــ أشــــــــــــــاد حـــــــضـــــــرة صـ
ــة الــــمــــلــــك حــــمــــد بــن  ــ ــالـ ــ ــجـ ــ الـ
الباد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الـــمـــعـــظـــم بـــمـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون 
الـــوطـــيـــد والــــشــــراكــــة الــوثــيــقــة 
ومنظمة  البحرين  مملكة  بين 
أجهزتها  بــكــل  الــمــتــحــدة  األمـــم 
وهــيــئــاتــهــا الــمــتــخــصــصــة عــلــى 
مــخــتــلــف الـــمـــســـتـــويـــات، مـــؤكـــدًا 
ــة الــــــــدور الــــذي  ــيـ ــمـ ــتـــه أهـ جـــالـ
العالمية  المنظمة  به  تضطلع 
ــلــــم  فــــــي تــــعــــزيــــز األمــــــــــن والــــســ
والــدولــي  اإلقليمي  واالســتــقــرار 
وتبني المبادرات وإيجاد الحلول 
والــمــشــاكــل  الــقــضــايــا  لمختلف 
الــعــالــمــيــة إلــــى جـــانـــب الــجــهــود 
الكوارث  لمكافحة  تبذلها  التي 
الــبــيــئــيــة والــطــبــيــعــيــة والــتــغــيــر 
ــة الـــفـــقـــر  ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ ــاخــــي ومـ ــنــ ــمــ الــ
البيئة  عــلــى ســامــة  والــحــفــاظ 
ــام  ــمـ ــتـ ــايــــة واالهـ ــم الــــرعــ ــديـ ــقـ وتـ

بالخدمات اإلنسانية.
استقبال  خـــال  ذلـــك  ــاء  جـ
جـــالـــتـــه فــــي قـــصـــر الــصــافــريــة 
الــعــامــة  الجمعية  رؤســــاء  أمـــس 
لـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة الــســابــقــيــن، 
ــلـــى جــالــتــه  ــلـــســـام عـ وذلـــــــك لـ
ــم لــلــمــمــلــكــة  ــهــ ــارتــ بــمــنــاســبــة زيــ
بدعوة ملكية سامية من جالة 
في  للمشاركة  المعظم  الملك 
اجتماع مجلس رؤساء الجمعية 
الــعــامــة لــألمــم الــمــتــحــدة الــذي 

تستضيفه مملكة البحرين.
وقـــــــد ضـــــم وفـــــــد الـــــرؤســـــاء 

الــســابــقــيــن لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ــن:  ــم الــــمــــتــــحــــدة، كـــــا مــ ــ ــــألمـ لـ
الــدكــتــور هـــان ســانــغ ســو رئيس 
العامة  مجلس رؤساء الجمعية 
الــدورة  ورئيس  المتحدة  لألمم 
نائب  كافان  جــان  السيد   ،56 الـــ 
ـــ57،  الــرئــيــس ورئــيــس الـــــدورة الــ
ــنـــت راشـــــــد آل  ــا بـ ــيـ الـــشـــيـــخـــة هـ
ـــ 61،  خــلــيــفــة رئــيــســة الــــــدورة الــ

الـــســـيـــد ســــرجــــان كــــريــــم رئــيــس 
ــدورة الــــ 62 ، الــســيــد جــوزيــف  الــ
ديس رئيس الدورة الـ65، السيد 
فـــوك يــريــمــيــتــش رئــيــس الــــدورة 
السيد موغان اليكيتوفت  الـ67، 
ــيــــس الـــــــــدورة الــــــــــ70، الــســيــد  رئــ
ميروساف الجاك رئيس الدورة 
الــــ 72 والـــدكـــتـــور جــانــقــيــر خــان 
ــم الــمــتــحــدة  ــ مـــديـــر مــكــتــب األمـ

لمكافحة اإلرهاب.
وفي بداية االستقبال، رحب 
حضرة صاحب الجالة بضيوف 
ــرا لـــهـــم تــلــبــيــتــهــم  ــاكــ الــــبــــاد، شــ
معربًا  البحرين،  لزيارة  الدعوة 
عـــن تــرحــيــب مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
باستضافة هذا االجتماع المهم 
المتميزة  النخبة  بمشاركة هذه 
من الشخصيات األممية البارزة، 

الــدؤوب  عملهم  جالته  مثمنًا 
ــتــــي  ــثــــمــــرة والــ ــمــ ــم الــ ــ ــودهـ ــ ــهـ ــ وجـ
تــعــزيــز دور األمـــم  فـــي  أســهــمــت 
المتحدة على الساحة الدولية، 
منوهًا بأواصر عاقات الصداقة 
والـــتـــعـــاون الــطــيــبــة الــتــي تــربــط 
ودولــهــم  الــبــحــريــن  مملكة  بــيــن 
الصديقة في كل المجاالت لما 
فــيــه خــيــر ومــصــلــحــة الــجــمــيــع، 

مــتــمــنــيــًا جــالــتــه الجــتــمــاعــهــم 
أهــداف  يــخــدم  بما  التوفيق  كــل 
ــاء  الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة فـــي إرســ
الدوليين  والسلم  األمــن  دعائم 
ــا يــحــقــق الــخــيــر والــتــقــدم  وبـــمـ
ــعـــوب الــبــشــريــة  واالزدهــــــــــــار لـــشـ

قاطبة.

صــرحــت آمــنــة بــنــت أحــمــد الــرمــيــحــي وزيــــرة 
قامت  الـــوزارة  أن  العمراني  والتخطيط  اإلســكــان 
بـــإحـــداث تــطــويــر شــامــل لــخــدمــة شــقــق التمليك 
المدن  من  عــدد  في  تنفيذها  يتم  التي  الحديثة 
من حيث مساحة  وذلــك  المملكة،  في  اإلسكانية 
الــشــقــق ونـــمـــاذج تــصــمــيــمــهــا، ومـــرافـــق وخـــدمـــات 
العمارة السكنية، وذلك ضمن رؤية الوزارة لتطوير 

السكن العمودي بالمشاريع اإلسكانية.
لمشروع  تفقدية  زيــارة  خــال  الــوزيــرة  وقالت 
اإلثنين   أمس  سلمان  بمدينة  السكنية  العمارات 
شقة   1384 تنفيذ  عــلــى  حــالــيــًا  تعمل  ــوزارة  ــ الـ ان 
بهذا  اإلنــجــاز  نسب  وأن  سلمان،  بمدينة  تمليك 

المشروع تصل إلى 55%، مشيرة إلى شروع الوزارة 
ــروع خــال  ــمـــشـ فـــي تــخــصــيــص جــــزء مـــن هــــذا الـ

التوزيعات اإلسكانية األخيرة.
وأعــلــنــت الـــوزيـــرة آمــنــة الــرمــيــحــي عــن اتــاحــة 
المجال أمام المواطنين لزيارة الشقة النموذجية 
الــزيــارة من  آلــيــة  تــكــون  أن  ســلــمــان، على  بمدينة 
خال حجز موعد عبر الموقع االلكتروني للوزارة، 
ــام »اإلثــنــيــن واألربـــعـــاء«  والــــذي يتيح مــواعــيــدًا أيـ
التاسعة صباحًا حتى  الساعة  أسبوع من  كل  من 
هندسي  مرشد  الزائرين  ويرافق  ظهرًا،  الــواحــدة 

لشرح مكونات العمارة والشقة السكنية.

بـــدعـــوة كــريــمــة مـــن حــضــرة 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن 
صباح  انطلقت  المعظم،  الباد 
اجتماع  فعاليات  اإلثنين،  أمس 
العامة  الجمعية  رؤساء  مجلس 
لـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة الــســابــقــيــن، 
والـــــــتـــــــي تـــســـتـــضـــيـــفـــه مـــمـــلـــكـــة 
ــور  ــتـ ــدكـ الــــبــــحــــريــــن، بــــرئــــاســــة الـ
هـــان ســونــغ ســـو رئــيــس مجلس 
لألمم  الــعــامــة  الجمعية  ــاء  رؤسـ

المتحدة.
وأعـــرب الــدكــتــور هــان سونغ 
يــســهــم  أن  فـــــي  أمــــلــــه  عـــــن  ســـــو 
اجتماع مجلس رؤساء الجمعية 
ــم الــــمــــتــــحــــدة،  ــ ــألمــ ــ الـــــعـــــامـــــة لــ
البحرين،  مملكة  في  المنعقدة 
ــة مـــنـــاســـبـــة  ــ ــيــ ــ ــر أرضــ ــيــ ــوفــ ــي تــ ــ فــ
النـــطـــاق مــنــاقــشــات ومـــبـــادرات 
مبادئ  ترسيخ  على  تعمل  بناءة 
ــم الــمــتــحــدة وتــعــزيــز األمــن  األمـ
والــســلــم الــعــالــمــي، وتــوفــيــر بيئة 
ــالــــحــــة لـــتـــنـــمـــيـــة مـــســـتـــدامـــة  صــ

وحقيقية لكل الشعوب.
الشيخة  أكــدت  جانبها؛  من 
خــلــيــفــة،  آل  راشــــــــد  بــــنــــت  هــــيــــا 

عــضــو الــمــجــلــس رئــيــســة الــــدورة 
للجمعية  والــســتــيــن  ــة  ــاديـ الـــحـ
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن  ــة،  ــامـ ــعـ الـ
ومــــنــــذ انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــــى األمــــم 
المتحدة عام 1971، أخذت على 
عاتقها بذل كل جهد في سبيل 
ومحاربة  اإلنسان  حقوق  تعزيز 
المحلية،  البيئة  وحماية  الفقر 
هــذا  تستضيف  الـــيـــوم  هـــي  وهـــا 
االجــتــمــاع عــلــى أرضـــهـــا تــأكــيــدًا 
ــا الـــمـــحـــوري والــــعــــام في  لــــدورهــ

تعزيز األمن والسلم الدولي.
وأعــــــــــــــرب رئــــــيــــــس الــــــــــــدورة 
ــامـــة  ــعـ الــــحــــالــــيــــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الـ
ــا  ــابــ ــشــ لـــــــألمـــــــم الــــــمــــــتــــــحــــــدة، تــ
كــوروســي عــن أمــلــه فــي أن يكون 
هــــذا االجـــتـــمـــاع مــنــصــة جــديــدة 
ــادرة عــلــى تــعــزيــز قــيــم ومــبــادئ  قــ
األمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، والــــدفــــع بها 
إلـــى األمــــام عــبــر االســتــفــادة من 
الــخــبــرات الــمــتــراكــمــة لــلــرؤســاء 
الــســابــقــيــن ومـــــا يــمــلــكــونــه مــن 

نظرة مستقبلية.
وأشـــار األمــيــن الــعــام لألمم 
ــتــــحــــدة، الـــســـيـــد أنـــطـــونـــيـــو  ــمــ الــ
يواجه  العالم  أن  إلــى  غوتيرس 

التحديات،  من  العديد  بالفعل 
بــمــا فـــي ذلـــك تــحــديــات الــعــالــم 
الــرقــمــي الــســريــع، حــيــث تدخل 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا فـــــــي جـــمـــيـــع 
أنه  إلــى  الــحــيــاة، منوهًا  جــوانــب 
ــون هـــذه  ــكـ تـ ــروري أال  ــ ــضـ ــ الـ مــــن 
الــتــكــنــولــوجــيــًا ســبــبــًا فـــي خلق 
ــاواة،  ــســ ــمــ الــ ــدم  ــ عــ مــــن  ــوع  ــ نــ أي 
إلـــى جــانــب أهــمــيــة الــعــمــل على 
الــتــقــلــيــل مـــن الــمــخــاطــر الــتــي 
التقنيات  بها  تتسبب  أن  يمكن 
الــرقــمــيــة الــحــديــثــة، وخــصــوصــًا 
والمضللة  الخاطئة  المعلومات 

وخطاب الكراهية.
إســـاءة استخدام  وحـــذر مــن 
يتم  والتي  الشخصية،  البيانات 
اســـتـــغـــالـــهـــا لــتــحــقــيــق أهـــــداف 
خارج نطاق القانون، لذلك فمن 
المهم العمل على وضع معايير 
ــدة وصــــــارمــــــة لــتــحــســيــن  ــ ــديــ ــ جــ
الـــحـــمـــايـــة الــســيــبــرانــيــة وتــمــنــع 
انــتــهــاكــات الــمــعــلــومــات وتــوقــف 

المراقبة غير القانونية.

موفد  دخــل  )أ ف ب(:   - الــدوحــة 
نموا  األقــل  البلدان  إلــى مؤتمر  إيــران 
فــي ســجــال مع  الــدوحــة  فــي  المنعقد 
انــتــقــادات  وّجـــه  الـــذي  اليمني  نــظــيــره 
الذعة إلى طهران خال خطابه أمس، 
الــمــوت«  »هــدايــا  بــإرســال  إيــاهــا  مّتهما 

إلى باده. 
ــادة  ــيــ ــقــ ــو مـــجـــلـــس الــ وقـــــــــال عــــضــ
الــرئــاســي الــيــمــنــي عــثــمــان مــجــلــي من 
ــا  ــاعـ الـــدوحـــة إن الــيــمــن يــعــيــش »أوضـ
اســتــثــنــائــيــة لــيــس بــيــن أســبــابــهــا شح 
الــمــوارد.. بــل االنــقــاب والــحــرب التي 
اإلرهابية  الحوثية  المليشيات  شنتها 
على الشعب اليمني، المليشيات التي 

تدربت وُمّولت من النظام اإليراني«. 
وتــــحــــّدث مــجــلــي عــــن »الـــحـــركـــات 
أنشأتها  الــتــي  والــعــنــصــريــة  اإلرهــابــيــة 
إيران في الدول العربية لنشر الفوضى 

والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــمــنــطــقــة ودولـــهـــا 
ومقدراتها«. 

كــــمــــا أشـــــــــار إلــــــــى »الــــمــــمــــارســــات 
ــة الـــتـــخـــريـــبـــيـــة الــمــســتــمــرة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
الــنــظــام اإليــرانــي  الــيــمــن«، متهما  فــي 
الـــتـــي تقتل  الـــمـــوت  »بــــإرســــال هـــدايـــا 
شــعــبــنــا عــبــر الـــبـــحـــار وعـــبـــر الـــبـــّر من 
بالستية«،  وصــواريــخ  مسيرة  طــائــرات 
لــيــنــســحــب مـــن الــمــؤتــمــر لــــدى صــعــود 
رئــيــس الــوفــد اإليــرانــي نــائــب الرئيس 

محسن منصوري إلى المنصة.
ــارع مــنــصــوري إلــى الـــرد قائا   وسـ
ــتـــام خـــطـــابـــه: »أشــــعــــر بـــاألســـف  فــــي خـ
للتصريحات المنافية للحقيقة والتي 
ال أساس لها وغير المسؤولة الصادرة 
عــــن الـــشـــخـــص الـــــــذي تــــحــــّدث بــاســم 
االنتباه  لتشتيت  محاولته  إن  اليمن. 

عن أجندة االجتماع مؤسفة«. 

ــام عــلــى إعــان  يــأتــي ذلـــك بــعــد أيــ
أنها  الخميس  الــبــريــطــانــيــة  الــبــحــريــة 
بــمــســاعــدة  ــر  ــرايـ ــبـ فـ يـــــوم 23  صـــــــادرت 
مضادة  صــواريــخ  األمــريــكــيــة  البحرية 
للدبابات »إيرانية«، ومكونات تستخدم 
من  البالستية  الــصــواريــخ  صناعة  فــي 
على متن قارب في مياه الخليج خال 

محاولة تهريبها.
ــمــــل األســــلــــحــــة الــــمــــصــــادرة  وتــــشــ
ــادة لــلــدبــابــات  صــــواريــــخ مــوجــهــة مـــضـ
إيـــرانـــيـــة الــصــنــع عــلــى غــــرار صــواريــخ 
صواريخ  ومكونات  الروسية،  »كورنيت« 
بـــالـــســـتـــيـــة مـــتـــوســـطـــة الـــــمـــــدى، وفــقــا 

للبحرية البريطانية.

قــالــت وكــالــة أســوشــيــتــدبــرس األمــريــكــيــة إن 
الــديــمــقــراطــيــيــن يــشــعــرون أن فترة  الــكــثــيــر مــن 
رئاسية واحدة كافية للرئيس بايدن، فيما يعكس 
رفضا الحتماالت ترشحه في سباق 2024. وذكرت 
نيوهامبشير  فـــي  الــديــمــقــراطــيــيــن  أن  الــوكــالــة 
الــديــمــقــراطــي لمحاولة  الــرئــيــس  غــاضــبــون مــن 
السباق  كمقر ألولى جوالت  الوالية  إنهاء وضع 

التمهيدي في الباد. 
ــايــــدن أعـــمـــق مــن  لـــكـــن مـــخـــاوفـــهـــم بـــشـــأن بــ
الــنــاخــبــيــن  أغــلــبــيــة  مــــع رأي  وتـــتـــمـــاشـــى  ــك،  ــ ذلــ
يتشككون  الــذيــن  الــبــاد،  حــول  الديمقراطيين 
عاما   80 العمر  مــن  البالغ  الرئيس  خطط  فــي 

إلطاق حملة إعادة انتخابه قريبا.
ويــريــد 37% فــقــط مــن الــديــمــقــراطــيــيــن في 
أنـــحـــاء الــــواليــــات الــمــتــحــدة أن يــســعــى بــايــدن 
لــفــتــرة رئــاســيــة ثــانــيــة، وفــقــا الســتــطــاع أجــرتــه 

اسوشيتدبرس الشهر الماضي، وكان هذا تراجعا 
العام  النصفية  االنتخابات  قبل   %52 نسبة  عن 

الماضي.
في  بايدن،  عمر  من  بالقلق  كثيرون  ويشعر 
االنسحاب  من  غاضبون  آخــرون  هناك  أن  حين 
الفوضوي الذي قامت به إدارته من أفغانستان. 

ــر جـــدال ــج ــف ــة ت ــ ــي ــ ــران ــ ــوت االإي ــ ــم ــ ــا ال ــ ــداي ــ ه
ــي الـــدوحـــة ــ ــي ف ــ ــم ــ ــر اأم ــمـ ــوؤتـ ــي مـ ــ حـــــــاّدا ف

تـقـريــر: كثيـر مـن الديمقراطييـن يرف�سـون 
تر�سـح بـايــدن لــفــتـــرة رئـا�سـيــة ثـانـيــــة

�سـراكة وثيقـة بيـن البحريـن واالأمـم المتحدة
الملك يرحب بروؤ�شاء الجمعية العامة وي�شيد بدور المنظمة الدولية

انطـاق اجتمـاع روؤ�سـاء الجمعيـة العامـة 
والتنمي�ة الأم�ن  لتع�زي��ز  م�ب��ادرات  ب�ح��ث 
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بدء اأعمال تو�سعة و�سيانة 
ــق االإجـــــــراءات  ــاط ــن م
فهد ــك  ــل ــم ال ــر  بــجــ�ــس

ــة لــجــســر  ــامــ ــعــ بـــــــدأت الـــمـــؤســـســـة الــ
ــال تـــوســـعـــة وصــيــانــة  ــمــ الـــمـــلـــك فـــهـــد أعــ
الطاقة  زيادة  لمناطق اإلجــراءات بهدف 
عمائها  تجربة  وتحسين  االستيعابية 
إذ  مــراحــل،  عــدة  على  للجسر  العابرين 
ــال الــمــرحــلــة خــــال ثــاثــة  ــمـ تــكــتــمــل أعـ
أشهر، وتكتمل باقي المراحل تباعا حتى 

انتهاء جميع األعمال خال عام.
بيان  فــي  العامة  المؤسسة  وأعــربــت 
لــهــا عــلــى حــســابــهــا الـــرســـمـــي أمــــس عن 
انسيابية  عــدم  أو  أي خلل  عن  اعتذارها 
للحركة المرورية قد تحدث أثناء تنفيذ 

أعمال المشروع.

} الشيخ خالد بن عبداهلل.

تــد�ســيـــن الـخطــة اال�سـتراتيجية 
»2026-2023« الـتـربــية  لــوزارة 

} جالة الملك المعظم يستقبل رؤساء الجمعية العامة لألمم المتحدة السابقين.

} جو بايدن.

} جانب من الزيارة التفقدية لمشروع العمارات السكنية.

�سلمان بمدينة  االإن�ساء  قيد  تمليك  �سقة   1384

ص8 عربية ودولية
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
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 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG
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 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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قناديل 
محرقية

برعاية ملكية �سامية  

جائزة البحرين الكبرى تختتم الت�سفيات النهائية بتاأهل 69 مت�سابقا ومت�سابقة
اخـــــــتـــــــتـــــــمـــــــت مــــــــــؤخــــــــــًرا 
لجائزة  النهائية  التصفيات 
ــرى لــلــقــرآن  ــبـ ــكـ الـــبـــحـــريـــن الـ
السابعة  دورتـــهـــا  فــي  الــكــريــم 
والـــعـــشـــريـــن والــــتــــي تــحــظــى 
برعاية ملكية من لدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد 
آل خــلــيــفــة ملك  عــيــســى  بـــن 
وُتقام سنويًا  المعظم،  البالد 
الـــعـــدل  وزارة  مــــن  بــتــنــظــيــم 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
والــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــشــؤون 
بشراكة  وتتمتع  اإلســالمــيــة، 
التربية  وزارة  مــع  مجتمعية 

الــداخــلــيــة  ووزارة  والــتــعــلــيــم 
ووزارة التنمية االجتماعية.

الـــدورة  وقـــد سجلت هـــذه 
مــتــســابــقــا   4065 مــــشــــاركــــة 
ومــــتــــســــابــــقــــة، وتــــــأهــــــل إلــــى 
الـــنـــهـــائـــيـــة 69  الـــتـــصـــفـــيـــات 
من   40 ومتسابقة،  متسابقًا 
الذكور 29 من اإلناث موزعين 
عـــلـــى مــخــتــلــف الــمــســابــقــات 
تكريم  المقرر  ومن  وفروعها، 
الفائزين في الحفل الختامي 
للجائزة والذي سُيقام خالل 

شهر رمضان المبارك.
تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلـــــى أن 

الــجــائــزة تــهــدف إلـــى خــدمــة 
كتاب اهلل عزوجل والعناية به 
حفظًا وعلمًا وعماًل، وكذلك 
ــلـــى حــفــظ  ــئـــة عـ ــنـــاشـ حــــث الـ
كتاب اهلل عز وجل ومدارسته 
ــه، إضــــافــــة إلـــى  ــ والـــعـــنـــايـــة بــ
عــلــى حقائق  الـــنـــشء  تــربــيــة 
ــز والـــســـنـــة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــاب الـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
ــادئ  ــبــ ــــى مــ ــلـ ــ الــــمــــطــــهــــرة، وعـ
السمحة،  وشــرائــعــه  اإلســـالم 
الـــجـــائـــزة بشكل  تــهــدف  كــمــا 
المتميزين  دعــم  إلــى  مباشر 
اهلل وصقل  كتاب  من حفظة 

قدراتهم.

رئي�س »الأعلى لل�سحة« يفتتح اأعمال م�ؤتمر المراأة والطفل بم�ساركة وا�سعة
الــفــريــق طــبــيــب الشيخ  افــتــتــح 
خــلــيــفــة  آل  عـــــبـــــداهلل  بـــــن  مـــحـــمـــد 
االعـــلـــى للصحة  الــمــجــلــس  رئــيــس 
والــطــفــل في  الــمــرأة  أعــمــال مؤتمر 
الخليج  بــفــنــدق  الــمــؤتــمــرات  قــاعــة 
بــحــضــور الــدكــتــور ولــيــد بــن خليفة 
وعــدد  الــصــحــة  وزارة  وكــيــل  الــمــانــع 
من الشخصيات في القطاع الطبي 
وســط مــشــاركــة واســعــة مــن القطاع 

ينظمه  الـــذي  المؤتمر  فــي  الطبي 
التخصصي  الــمــلــكــي  الــمــســتــشــفــى 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع جــمــعــيــة الـــســـكـــري 

البحرينية وأديوكيشن بالس.
ــخ مـــحـــمـــد بــن  ــيــ ــشــ ــى الــ ــ ــقــ ــ وألــ
بــهــذه  كـــلـــمـــة  آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل 
المناسبة، أكد فيها الرعاية الفائقة 
الــقــطــاع الطبي  بــهــا  الــتــي يــحــظــى 
مــن لـــدن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 

خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
مــلــك الــبــالد الــمــعــظــم، وتــوجــيــهــات 
ــتــــمــــام بـــالـــقـــطـــاع  الـــحـــكـــومـــة بــــاالهــ
الــصــحــي مــتــمــثــلــة بــقــيــادة صــاحــب 
بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
مــجــلــس الــــــــــوزراء. وأضــــــــاف: »إنـــنـــا 
متكاملة  صحية  بمنظومة  نحظى 
والشراكة  الفعال  بالتعاون  ونفخر 

الــقــويــة فـــي الــقــطــاع الــصــحــي بين 
الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
تـــزداد قــوة في  والــتــي مــن شأنها أن 
إلى  الصحية  التغطية  انتقال  ظل 
نـــظـــام الـــضـــمـــان الــصــحــي الــوطــنــي 
الذي يحفز التنافسية ويرفع سقف 
الخدمات  كافة  تقديم  فــي  الــجــودة 
معايير  مــع  يتماشى  بما  الصحية 

الجودة العالمية«.
نجتمع  أن  »يـــســـرنـــا  وأضـــــــاف: 
المستشفى  مؤتمر  الفــتــتــاح  الــيــوم 
ــرأة والــطــفــل  ــمــ الــمــلــكــي لــصــحــة الــ
ــادة الــوعــي  ــزيـ الــــذي يــقــام ســنــويــًا لـ
تعنى  التي  الصحية  باالحتياجات 
بالمرأة والطفل وهي من المواضيع 
الــصــحــيــة الــمــهــمــة لــســالمــة أفــــراد 
المجتمع وخصوصًا لضمان سالمة 
لضمان  وخصوصًا  المجتمع  أفــراد 

سالمة األجيال القادمة«. 
وتابع: »تسعى جمعية السكري 
تأسيسها في 1989  البحرينية منذ 
ــادة الـــوعـــي بــيــن الــعــامــلــيــن في  ــزيـ لـ
داء  يــخــص  الــصــحــي فيما  الــقــطــاع 
الـــســـكـــري. ومــــن دواعـــــي الــفــخــر أن 
البحرينية  السكري  تشارك جمعية 
فــــي هـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر الـــمـــهـــم الــــذي 
نــحــتــفــل مـــن خــاللــه بــإصــدار كــتــاب 
علمي شامل حول السكري والحمل 

تنظيم محور خاص خالل  تم  وقد 
ــذا الـــمـــؤتـــمـــر لــتــوعــيــة الـــطـــواقـــم  ــ هـ
الــطــبــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن من 
ــول هــذا  مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات حــ
الــمــلــف الــصــحــي الــمــهــم، حــيــث إن 
الـــمـــؤتـــمـــر يــشــهــد مـــشـــاركـــة واســـعـــة 
األوســـط وشمال  الــشــرق  إقليم  مــن 
إفريقيا من الخبراء الذين حضروا 
ــبــــرنــــامــــج الـــعـــلـــمـــي لــهــذ  إلثـــــــــراء الــ

المؤتمر«.
كـــمـــا شـــهـــد االفــــتــــتــــاح كــلــمــة 
مـــن الــدكــتــور كــمــال راجــــح رئــيــس 
مؤتمر  »إن  فــيــهــا:  قـــال  الــمــؤتــمــر، 
به  يحتذى  مثال  والطفل  الــمــرأة 
فـــي الـــتـــطـــور الــمــســتــمــر لــلــقــطــاع 
ــبـــي فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  الـــطـ
لمواصلة  سانحة  فرصة  وسيكون 
الطبية  الــمــعــرفــة  فـــي  الــمــشــاركــة 
ــة فــــي ظــــل الــمــشــاركــة  ــريـ ــريـ والـــسـ
الكبيرة من الخبراء واألكاديميين 
يمتلكون  الــذيــن  واالســتــشــاريــيــن 
بـــاعـــا طـــويـــال فــــي هـــــذا الــمــجــال 

المهم«.
وأضاف: »لقد حرصنا كلجنة 
علمية  أوراق  تقديم  على  منظمة 
وبحثية متطورة تسهم في تقديم 
والنظرية  التدريبية  المعلومات 
والعملية للمشاركين في المؤتمر، 

وتـــأهـــيـــلـــهـــم بـــأفـــضـــل صــــــورة عــبــر 
وورش  العلمية  التدريب  جلسات 
إلى  نتطلع  أننا  شــك  وال  العمل، 
أن يحقق المؤتمر أهدافه النبيلة 
ـــي بـــفـــضـــل الـــتـــعـــاون  ـــأتـ وســــــــوف تـ

الالمحدود بين الجميع«.
وثــمــن الـــدكـــتـــور كــمــال راجـــح 
المؤتمر  بها  حظي  التي  الرعاية 
آل  بن عبداهلل  الشيخ محمد  من 

خليفة.
المنظمة  الــلــجــنــة  وعـــرضـــت 
فيديو عبر رسالة من البروفيسور 
أحمد بالل العميد السابق لكلية 
الــطــب بــجــامــعــة فــيــصــل آبــــاد من 
بــاكــســتــان الـــــذي لـــم يــتــمــكــن من 
الـــحـــضـــور وآلــــــى عـــلـــى نــفــســه أن 
يرسل هذه الرسالة المصورة كونه 
رئيس هيئة تحرير كتاب السكري 

والحمل.
ودشـــــن الـــبـــروفـــيـــســـور شــابــيــن 
االلكترونية  النسخة  مسعود  نــاز 
حول  المتكامل  العلمي  للكتاب 
صــحــة الــــمــــرأة فـــي الـــحـــمـــل، وقــد 
فـــي نسخته  الــكــتــاب  تــدشــيــن  تـــم 
واحتفل   2022 مــارس  في  الورقية 
الــــحــــاضــــرون بــــإطــــالق وتـــدشـــيـــن 
الــنــســخــة االلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــن هــذا 
تأليفه  فـــي  اســهــم  ــذي  الــ الــكــتــاب 
الــعــالــم ومنهم  خـــبـــراء مـــن حـــول 
مساهمات من مملكة البحرين من 
الدكتورة دالل الرميحي استشاري 
الغدد الصماء والسكري والدكتورة 
النساء  استشاري  الجفيري  زينب 

والوالدة واألستاذة أريج.
وكــــــــــرم الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
ــبــــراء  الــــخــ خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــــبـــــداهلل 
واالســـتـــشـــاريـــيـــن واألكـــاديـــمـــيـــيـــن 
إضافة  المؤتمر،  في  المتحدثين 

إلى تكريم الجهات الداعمة.

»المهن ال�سحية« ت�سارك في م�ؤتمر ال�سيدلة والدواء في دبي
التنفيذي  الــرئــيــس  شــاركــت 
ــئـــة الــــوطــــنــــيــــة لــتــنــظــيــم  ــيـ ــهـ ــلـ لـ
ــات الــصــحــيــة  ــدمــ ــخــ الـــمـــهـــن والــ
الدكتورة مريم عذبي الجالهمة 
ــال الـــمـــؤتـــمـــر الــثــامــن  ــمــ ــي أعــ فــ
لــلــصــيــدلــة والــــــــــدواء الــمــنــعــقــد 
فــي إمــــارة دبـــي بــدولــة اإلمــــارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة الــشــقــيــقــة 
فــي الــفــتــرة مــن 7 إلـــى 9 مــارس 

الجاري.
التنفيذي  الرئيس  وقدمت 
ــتـــطـــورات  ــر الـ ــ ــأن آخـ ــشـ ــا بـ ــرضـ عـ
واالشــــتــــراطــــات بـــشـــأن الـــرقـــابـــة 
والمستحضرات  الدواء  وتنظيم 
البحرين،  الصيدلية في مملكة 
تــم الــتــطــرق الـــى مشكلة  حــيــث 
نقص األدوية بالمنطقة والتزام 
الـــــشـــــركـــــات بــــالــــتــــوريــــد ووضـــــع 

الحلول الالزمة لها.
كــمــا تــم الــتــطــرق الـــى نظام 
تتبع الدواء، حيث تم استعراض 

النظام  تنفيذ  إنجازه في  تم  ما 
تتبع حركة  مــن  والـــذي سيمكن 
الدواء من المصنع إلى المريض 
مما سيسهم في منع دخول أي 
أدوية مزورة، كما سيمكن الهيئة 
أي  ورود  الـــدواء عند  من سحب 
كــمــا سيسمح  بــشــأنــه  إخـــطـــارات 
بـــمـــتـــابـــعـــة الــــمــــخــــزون وتــجــنــب 

اتخاذ الالزم قبل نفاد األدوية.
واســــــتــــــعــــــرضــــــت الــــرئــــيــــس 
ــر اإلحــصــائــيــات  الــتــنــفــيــذي آخــ
الجديدة  بشأن تسجيل األدوية 
تسجيل  تـــم  حــيــث  بــالــمــمــلــكــة، 
وتـــجـــديـــد  جـــــديـــــدا  دواء   177
تسجيل 493 دواء، ليصل بذلك 
عـــــدد األدويـــــــــة الــمــســجــلــة إلـــى 
جانب  مــن  وشــــارك  دواء.   3683
نــوال  أولــى  الصيدالنية  الهيئة 
جلسة  إدارة  تم  حيث  الشعبون، 
الــطــاولــة الــمــســتــديــرة مـــع كــبــار 

شركات األدوية.

والبحوث  للتدريب  العهد  ولي  بمركز  أقيم 
دفــاع  لــقــوة  الــعــســكــري  المستشفى  فــي  الطبية 
البحرين حفل تكريم عدد من ضباط قوة دفاع 
األمير سلمان  »وسام  على  الحاصلين  البحرين 
اللواء  بحضور  الطبي«،  لالستحقاق  حمد  بــن 
آل خليفة مساعد  راشــد  بن  علي  الشيخ  الركن 
رئيس هيئة األركان للقوى البشرية، وذلك صباح 

أمس اإلثنين 6 مارس 2023م.
الحكيم،  الذكر  آيات عطرة من  وبعد تالوة 
ألقيت كلمة بهذه المناسبة، بعدها قام مساعد 
بتسليم  الــبــشــريــة  لــلــقــوى  األركــــان  هيئة  رئــيــس 
»وســـــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد لــالســتــحــقــاق 
الــطــبــي« لــعــدد مــن ضــبــاط قــوة دفـــاع البحرين، 
وهنأهم على هذا التكريم. حضر االحتفال عدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

الح���ت���ف���ال ب��ت�����س��ل��ي��م ع�����دد م����ن ����س���ب���اط ق������ة ال���دف���اع 
و����س���ام الأم����ي����ر ���س��ل��م��ان ب���ن ح��م��د ل��ا���س��ت��ح��ق��اق ال��ط��ب��ي

شعر: محمد حسن كمال الدين

قــف عــلــى شــمــس الــمــحــرق ... وهــي شــمــس الــطــيــبــيــن

قــــف عــلــى الـــشـــطـــآن واســتـــدرج حــكـــايـــا الـــغـــابــــرين

واســـــــأل الـــبــحــر ... وهــل يـــنــســى جـــمـــوع الـــكــادحــيــن

ذلــــك الـــغـــواص    ...   إن شـــّد   ...  قـــوي الـــمـــنـــكـــبـــيــن

تـــضــحـــك الـــســمـــرة فـــي جـــبــهـــتــه ... و الـــعــارضــــيــن

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

قــــــف عـــلــى صـــدر الـــمــحـــرق   ...   وتـــــأمـــل كـــل بــــاب

شــامــخــًا تــلــقــى فــتــاهــا  ...  ضــاحــكــا ... غــض اإلهــاب

عـــتــاب و  بـــاشـــتـــيـــاق   ... يـــغـــنـــي   لـــلـــعـــيـــد  هـــو  و 

يـــنــشــد الــلــحــن ...  ويــطــوي قــلــبــه خــلــف الــضــبــاب

الــمــذاب الــضــوء  عــلــى   ... مــطــويــًا  الــلــيــل  فــــيــعــود 

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

الــمــحــرق ... وهــي أرض األوفــيــــاء قـــف عــلــى أرض 

اإلبــــــــاء صـــوت  أحــــشــــــــائــه  فــــي  األرض  فـــتــراب 

وصـــــيــاح الــديــك فــي الــفــجــر  ... ثــنــاء  ... وغــنــاء

الــنــدمـــــاء وتــســقــي    ... تــخــتــال   الــلــيــل  ونــجـــــوم 

وعــطــــاء  ... عــطـــاء   ... الــمــاضــي  الــــزمـــن  وفــــؤاد 

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

قــــف عــلــى فــجــر الــمــحــرق ... وهــو فــجــر األمــنــيــــات

الــكــلــمــــــــات رســم  حــول    ... عــاشــقــوهــــا   يـــتــــبـــارى 

كــاألغــنــيـــــات حــالــم  فــيــهــــــــــــا  الــــفــجــر  فـــســكــــون 

الــحــيـــاة خــصــب  أحــشــــائــــــه  فــي  الــشــمــس  وضـــيــــاء 

رائـــعــــات   ... رائـــعــــات     ... الـــمــحـــرق    وقـــنــــاديـــــــل 

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

أن  الــحــكــومــيــة  المستشفيات  ادارة  أكـــدت 
الخواجة  عبدالهادي  للنزيل  الصحية  الحالة 
ــا يــتــضــمــنــه الــســجــل  ــه بــحــســب مـ ــ طــبــيــعــيــة وأنـ
الــطــبــي لــم يــســبــق لــه الــشــكــوى مــن أي مــرض 

في القلب.
وأشــــارت إلـــى أنـــه كـــان قــد تــم نــقــل النزيل 
قسم  إلى  اإلسعاف  بسيارة  السرعة  وجه  على 
الطوارئ بتاريخ 28 فبراير 2023 للعالج واجراء 
في  آالم  من  معاناته  إثر  الالزمة،  الفحوصات 
الالزمة،  الطبية  للعناية  خضع  حيث  الصدر، 

وتــمــت إعـــادتـــه إلـــى مــركــز اإلصــــالح والــتــأهــيــل 
فــي ذات الـــيـــوم، وقـــد تــم تــحــديــد مــوعــد طبي 
قسم  في  للمتابعة   2023 مــارس   19 بتاريخ  له 

امراض القلب.
وأكدت المستشفيات الحكومية أنها تولي 
صحة النزالء األهميًة القصوى، وتسعى دائمًا 
إلى تقديم رعاية صحية شاملة للجميع، بما 
الصحية  والمعايير  البروتوكوالت  مع  يتوافق 

المعتمدة.

»الم�ست�س���فيات الحك�مي���ة«: الحال���ة ال�سحية 
طبيعية ال��خ���اج��ة  ع��ب��دال��ه��ادي  ل��ل��ن��زي��ل 
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قناديل 
محرقية

برعاية ملكية �سامية  

جائزة البحرين الكبرى تختتم الت�سفيات النهائية بتاأهل 69 مت�سابقا ومت�سابقة
اخـــــــتـــــــتـــــــمـــــــت مــــــــــؤخــــــــــًرا 
لجائزة  النهائية  التصفيات 
ــرى لــلــقــرآن  ــبـ ــكـ الـــبـــحـــريـــن الـ
السابعة  دورتـــهـــا  فــي  الــكــريــم 
والـــعـــشـــريـــن والــــتــــي تــحــظــى 
برعاية ملكية من لدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد 
آل خــلــيــفــة ملك  عــيــســى  بـــن 
وُتقام سنويًا  المعظم،  البالد 
الـــعـــدل  وزارة  مــــن  بــتــنــظــيــم 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
والــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــشــؤون 
بشراكة  وتتمتع  اإلســالمــيــة، 
التربية  وزارة  مــع  مجتمعية 

الــداخــلــيــة  ووزارة  والــتــعــلــيــم 
ووزارة التنمية االجتماعية.

الـــدورة  وقـــد سجلت هـــذه 
مــتــســابــقــا   4065 مــــشــــاركــــة 
ومــــتــــســــابــــقــــة، وتــــــأهــــــل إلــــى 
الـــنـــهـــائـــيـــة 69  الـــتـــصـــفـــيـــات 
من   40 ومتسابقة،  متسابقًا 
الذكور 29 من اإلناث موزعين 
عـــلـــى مــخــتــلــف الــمــســابــقــات 
تكريم  المقرر  ومن  وفروعها، 
الفائزين في الحفل الختامي 
للجائزة والذي سُيقام خالل 

شهر رمضان المبارك.
تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلـــــى أن 

الــجــائــزة تــهــدف إلـــى خــدمــة 
كتاب اهلل عزوجل والعناية به 
حفظًا وعلمًا وعماًل، وكذلك 
ــلـــى حــفــظ  ــئـــة عـ ــنـــاشـ حــــث الـ
كتاب اهلل عز وجل ومدارسته 
ــه، إضــــافــــة إلـــى  ــ والـــعـــنـــايـــة بــ
عــلــى حقائق  الـــنـــشء  تــربــيــة 
ــز والـــســـنـــة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــاب الـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
ــادئ  ــبــ ــــى مــ ــلـ ــ الــــمــــطــــهــــرة، وعـ
السمحة،  وشــرائــعــه  اإلســـالم 
الـــجـــائـــزة بشكل  تــهــدف  كــمــا 
المتميزين  دعــم  إلــى  مباشر 
اهلل وصقل  كتاب  من حفظة 

قدراتهم.

رئي�س »الأعلى لل�سحة« يفتتح اأعمال م�ؤتمر المراأة والطفل بم�ساركة وا�سعة
الــفــريــق طــبــيــب الشيخ  افــتــتــح 
خــلــيــفــة  آل  عـــــبـــــداهلل  بـــــن  مـــحـــمـــد 
االعـــلـــى للصحة  الــمــجــلــس  رئــيــس 
والــطــفــل في  الــمــرأة  أعــمــال مؤتمر 
الخليج  بــفــنــدق  الــمــؤتــمــرات  قــاعــة 
بــحــضــور الــدكــتــور ولــيــد بــن خليفة 
وعــدد  الــصــحــة  وزارة  وكــيــل  الــمــانــع 
من الشخصيات في القطاع الطبي 
وســط مــشــاركــة واســعــة مــن القطاع 

ينظمه  الـــذي  المؤتمر  فــي  الطبي 
التخصصي  الــمــلــكــي  الــمــســتــشــفــى 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع جــمــعــيــة الـــســـكـــري 

البحرينية وأديوكيشن بالس.
ــخ مـــحـــمـــد بــن  ــيــ ــشــ ــى الــ ــ ــقــ ــ وألــ
بــهــذه  كـــلـــمـــة  آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل 
المناسبة، أكد فيها الرعاية الفائقة 
الــقــطــاع الطبي  بــهــا  الــتــي يــحــظــى 
مــن لـــدن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 

خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
مــلــك الــبــالد الــمــعــظــم، وتــوجــيــهــات 
ــتــــمــــام بـــالـــقـــطـــاع  الـــحـــكـــومـــة بــــاالهــ
الــصــحــي مــتــمــثــلــة بــقــيــادة صــاحــب 
بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
مــجــلــس الــــــــــوزراء. وأضــــــــاف: »إنـــنـــا 
متكاملة  صحية  بمنظومة  نحظى 
والشراكة  الفعال  بالتعاون  ونفخر 

الــقــويــة فـــي الــقــطــاع الــصــحــي بين 
الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
تـــزداد قــوة في  والــتــي مــن شأنها أن 
إلى  الصحية  التغطية  انتقال  ظل 
نـــظـــام الـــضـــمـــان الــصــحــي الــوطــنــي 
الذي يحفز التنافسية ويرفع سقف 
الخدمات  كافة  تقديم  فــي  الــجــودة 
معايير  مــع  يتماشى  بما  الصحية 

الجودة العالمية«.
نجتمع  أن  »يـــســـرنـــا  وأضـــــــاف: 
المستشفى  مؤتمر  الفــتــتــاح  الــيــوم 
ــرأة والــطــفــل  ــمــ الــمــلــكــي لــصــحــة الــ
ــادة الــوعــي  ــزيـ الــــذي يــقــام ســنــويــًا لـ
تعنى  التي  الصحية  باالحتياجات 
بالمرأة والطفل وهي من المواضيع 
الــصــحــيــة الــمــهــمــة لــســالمــة أفــــراد 
المجتمع وخصوصًا لضمان سالمة 
لضمان  وخصوصًا  المجتمع  أفــراد 

سالمة األجيال القادمة«. 
وتابع: »تسعى جمعية السكري 
تأسيسها في 1989  البحرينية منذ 
ــادة الـــوعـــي بــيــن الــعــامــلــيــن في  ــزيـ لـ
داء  يــخــص  الــصــحــي فيما  الــقــطــاع 
الـــســـكـــري. ومــــن دواعـــــي الــفــخــر أن 
البحرينية  السكري  تشارك جمعية 
فــــي هـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر الـــمـــهـــم الــــذي 
نــحــتــفــل مـــن خــاللــه بــإصــدار كــتــاب 
علمي شامل حول السكري والحمل 

تنظيم محور خاص خالل  تم  وقد 
ــذا الـــمـــؤتـــمـــر لــتــوعــيــة الـــطـــواقـــم  ــ هـ
الــطــبــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن من 
ــول هــذا  مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات حــ
الــمــلــف الــصــحــي الــمــهــم، حــيــث إن 
الـــمـــؤتـــمـــر يــشــهــد مـــشـــاركـــة واســـعـــة 
األوســـط وشمال  الــشــرق  إقليم  مــن 
إفريقيا من الخبراء الذين حضروا 
ــبــــرنــــامــــج الـــعـــلـــمـــي لــهــذ  إلثـــــــــراء الــ

المؤتمر«.
كـــمـــا شـــهـــد االفــــتــــتــــاح كــلــمــة 
مـــن الــدكــتــور كــمــال راجــــح رئــيــس 
مؤتمر  »إن  فــيــهــا:  قـــال  الــمــؤتــمــر، 
به  يحتذى  مثال  والطفل  الــمــرأة 
فـــي الـــتـــطـــور الــمــســتــمــر لــلــقــطــاع 
ــبـــي فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  الـــطـ
لمواصلة  سانحة  فرصة  وسيكون 
الطبية  الــمــعــرفــة  فـــي  الــمــشــاركــة 
ــة فــــي ظــــل الــمــشــاركــة  ــريـ ــريـ والـــسـ
الكبيرة من الخبراء واألكاديميين 
يمتلكون  الــذيــن  واالســتــشــاريــيــن 
بـــاعـــا طـــويـــال فــــي هـــــذا الــمــجــال 

المهم«.
وأضاف: »لقد حرصنا كلجنة 
علمية  أوراق  تقديم  على  منظمة 
وبحثية متطورة تسهم في تقديم 
والنظرية  التدريبية  المعلومات 
والعملية للمشاركين في المؤتمر، 

وتـــأهـــيـــلـــهـــم بـــأفـــضـــل صــــــورة عــبــر 
وورش  العلمية  التدريب  جلسات 
إلى  نتطلع  أننا  شــك  وال  العمل، 
أن يحقق المؤتمر أهدافه النبيلة 
ـــي بـــفـــضـــل الـــتـــعـــاون  ـــأتـ وســــــــوف تـ

الالمحدود بين الجميع«.
وثــمــن الـــدكـــتـــور كــمــال راجـــح 
المؤتمر  بها  حظي  التي  الرعاية 
آل  بن عبداهلل  الشيخ محمد  من 

خليفة.
المنظمة  الــلــجــنــة  وعـــرضـــت 
فيديو عبر رسالة من البروفيسور 
أحمد بالل العميد السابق لكلية 
الــطــب بــجــامــعــة فــيــصــل آبــــاد من 
بــاكــســتــان الـــــذي لـــم يــتــمــكــن من 
الـــحـــضـــور وآلــــــى عـــلـــى نــفــســه أن 
يرسل هذه الرسالة المصورة كونه 
رئيس هيئة تحرير كتاب السكري 

والحمل.
ودشـــــن الـــبـــروفـــيـــســـور شــابــيــن 
االلكترونية  النسخة  مسعود  نــاز 
حول  المتكامل  العلمي  للكتاب 
صــحــة الــــمــــرأة فـــي الـــحـــمـــل، وقــد 
فـــي نسخته  الــكــتــاب  تــدشــيــن  تـــم 
واحتفل   2022 مــارس  في  الورقية 
الــــحــــاضــــرون بــــإطــــالق وتـــدشـــيـــن 
الــنــســخــة االلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــن هــذا 
تأليفه  فـــي  اســهــم  ــذي  الــ الــكــتــاب 
الــعــالــم ومنهم  خـــبـــراء مـــن حـــول 
مساهمات من مملكة البحرين من 
الدكتورة دالل الرميحي استشاري 
الغدد الصماء والسكري والدكتورة 
النساء  استشاري  الجفيري  زينب 

والوالدة واألستاذة أريج.
وكــــــــــرم الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
ــبــــراء  الــــخــ خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــــبـــــداهلل 
واالســـتـــشـــاريـــيـــن واألكـــاديـــمـــيـــيـــن 
إضافة  المؤتمر،  في  المتحدثين 

إلى تكريم الجهات الداعمة.

»المهن ال�سحية« ت�سارك في م�ؤتمر ال�سيدلة والدواء في دبي
التنفيذي  الــرئــيــس  شــاركــت 
ــئـــة الــــوطــــنــــيــــة لــتــنــظــيــم  ــيـ ــهـ ــلـ لـ
ــات الــصــحــيــة  ــدمــ ــخــ الـــمـــهـــن والــ
الدكتورة مريم عذبي الجالهمة 
ــال الـــمـــؤتـــمـــر الــثــامــن  ــمــ ــي أعــ فــ
لــلــصــيــدلــة والــــــــــدواء الــمــنــعــقــد 
فــي إمــــارة دبـــي بــدولــة اإلمــــارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة الــشــقــيــقــة 
فــي الــفــتــرة مــن 7 إلـــى 9 مــارس 

الجاري.
التنفيذي  الرئيس  وقدمت 
ــتـــطـــورات  ــر الـ ــ ــأن آخـ ــشـ ــا بـ ــرضـ عـ
واالشــــتــــراطــــات بـــشـــأن الـــرقـــابـــة 
والمستحضرات  الدواء  وتنظيم 
البحرين،  الصيدلية في مملكة 
تــم الــتــطــرق الـــى مشكلة  حــيــث 
نقص األدوية بالمنطقة والتزام 
الـــــشـــــركـــــات بــــالــــتــــوريــــد ووضـــــع 

الحلول الالزمة لها.
كــمــا تــم الــتــطــرق الـــى نظام 
تتبع الدواء، حيث تم استعراض 

النظام  تنفيذ  إنجازه في  تم  ما 
تتبع حركة  مــن  والـــذي سيمكن 
الدواء من المصنع إلى المريض 
مما سيسهم في منع دخول أي 
أدوية مزورة، كما سيمكن الهيئة 
أي  ورود  الـــدواء عند  من سحب 
كــمــا سيسمح  بــشــأنــه  إخـــطـــارات 
بـــمـــتـــابـــعـــة الــــمــــخــــزون وتــجــنــب 

اتخاذ الالزم قبل نفاد األدوية.
واســــــتــــــعــــــرضــــــت الــــرئــــيــــس 
ــر اإلحــصــائــيــات  الــتــنــفــيــذي آخــ
الجديدة  بشأن تسجيل األدوية 
تسجيل  تـــم  حــيــث  بــالــمــمــلــكــة، 
وتـــجـــديـــد  جـــــديـــــدا  دواء   177
تسجيل 493 دواء، ليصل بذلك 
عـــــدد األدويـــــــــة الــمــســجــلــة إلـــى 
جانب  مــن  وشــــارك  دواء.   3683
نــوال  أولــى  الصيدالنية  الهيئة 
جلسة  إدارة  تم  حيث  الشعبون، 
الــطــاولــة الــمــســتــديــرة مـــع كــبــار 

شركات األدوية.

والبحوث  للتدريب  العهد  ولي  بمركز  أقيم 
دفــاع  لــقــوة  الــعــســكــري  المستشفى  فــي  الطبية 
البحرين حفل تكريم عدد من ضباط قوة دفاع 
األمير سلمان  »وسام  على  الحاصلين  البحرين 
اللواء  بحضور  الطبي«،  لالستحقاق  حمد  بــن 
آل خليفة مساعد  راشــد  بن  علي  الشيخ  الركن 
رئيس هيئة األركان للقوى البشرية، وذلك صباح 

أمس اإلثنين 6 مارس 2023م.
الحكيم،  الذكر  آيات عطرة من  وبعد تالوة 
ألقيت كلمة بهذه المناسبة، بعدها قام مساعد 
بتسليم  الــبــشــريــة  لــلــقــوى  األركــــان  هيئة  رئــيــس 
»وســـــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد لــالســتــحــقــاق 
الــطــبــي« لــعــدد مــن ضــبــاط قــوة دفـــاع البحرين، 
وهنأهم على هذا التكريم. حضر االحتفال عدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

الح���ت���ف���ال ب��ت�����س��ل��ي��م ع�����دد م����ن ����س���ب���اط ق������ة ال���دف���اع 
و����س���ام الأم����ي����ر ���س��ل��م��ان ب���ن ح��م��د ل��ا���س��ت��ح��ق��اق ال��ط��ب��ي

شعر: محمد حسن كمال الدين

قــف عــلــى شــمــس الــمــحــرق ... وهــي شــمــس الــطــيــبــيــن

قــــف عــلــى الـــشـــطـــآن واســتـــدرج حــكـــايـــا الـــغـــابــــرين

واســـــــأل الـــبــحــر ... وهــل يـــنــســى جـــمـــوع الـــكــادحــيــن

ذلــــك الـــغـــواص    ...   إن شـــّد   ...  قـــوي الـــمـــنـــكـــبـــيــن

تـــضــحـــك الـــســمـــرة فـــي جـــبــهـــتــه ... و الـــعــارضــــيــن

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

قــــــف عـــلــى صـــدر الـــمــحـــرق   ...   وتـــــأمـــل كـــل بــــاب

شــامــخــًا تــلــقــى فــتــاهــا  ...  ضــاحــكــا ... غــض اإلهــاب

عـــتــاب و  بـــاشـــتـــيـــاق   ... يـــغـــنـــي   لـــلـــعـــيـــد  هـــو  و 

يـــنــشــد الــلــحــن ...  ويــطــوي قــلــبــه خــلــف الــضــبــاب

الــمــذاب الــضــوء  عــلــى   ... مــطــويــًا  الــلــيــل  فــــيــعــود 

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

الــمــحــرق ... وهــي أرض األوفــيــــاء قـــف عــلــى أرض 

اإلبــــــــاء صـــوت  أحــــشــــــــائــه  فــــي  األرض  فـــتــراب 

وصـــــيــاح الــديــك فــي الــفــجــر  ... ثــنــاء  ... وغــنــاء

الــنــدمـــــاء وتــســقــي    ... تــخــتــال   الــلــيــل  ونــجـــــوم 

وعــطــــاء  ... عــطـــاء   ... الــمــاضــي  الــــزمـــن  وفــــؤاد 

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

قــــف عــلــى فــجــر الــمــحــرق ... وهــو فــجــر األمــنــيــــات

الــكــلــمــــــــات رســم  حــول    ... عــاشــقــوهــــا   يـــتــــبـــارى 

كــاألغــنــيـــــات حــالــم  فــيــهــــــــــــا  الــــفــجــر  فـــســكــــون 

الــحــيـــاة خــصــب  أحــشــــائــــــه  فــي  الــشــمــس  وضـــيــــاء 

رائـــعــــات   ... رائـــعــــات     ... الـــمــحـــرق    وقـــنــــاديـــــــل 

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

أن  الــحــكــومــيــة  المستشفيات  ادارة  أكـــدت 
الخواجة  عبدالهادي  للنزيل  الصحية  الحالة 
ــا يــتــضــمــنــه الــســجــل  ــه بــحــســب مـ ــ طــبــيــعــيــة وأنـ
الــطــبــي لــم يــســبــق لــه الــشــكــوى مــن أي مــرض 

في القلب.
وأشــــارت إلـــى أنـــه كـــان قــد تــم نــقــل النزيل 
قسم  إلى  اإلسعاف  بسيارة  السرعة  وجه  على 
الطوارئ بتاريخ 28 فبراير 2023 للعالج واجراء 
في  آالم  من  معاناته  إثر  الالزمة،  الفحوصات 
الالزمة،  الطبية  للعناية  خضع  حيث  الصدر، 

وتــمــت إعـــادتـــه إلـــى مــركــز اإلصــــالح والــتــأهــيــل 
فــي ذات الـــيـــوم، وقـــد تــم تــحــديــد مــوعــد طبي 
قسم  في  للمتابعة   2023 مــارس   19 بتاريخ  له 

امراض القلب.
وأكدت المستشفيات الحكومية أنها تولي 
صحة النزالء األهميًة القصوى، وتسعى دائمًا 
إلى تقديم رعاية صحية شاملة للجميع، بما 
الصحية  والمعايير  البروتوكوالت  مع  يتوافق 

المعتمدة.

»الم�ست�س���فيات الحك�مي���ة«: الحال���ة ال�سحية 
طبيعية ال��خ���اج��ة  ع��ب��دال��ه��ادي  ل��ل��ن��زي��ل 

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16419/pdf/1-Supplime/16419.pdf?fixed421
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1325079
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1325078
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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قناديل 
محرقية

برعاية ملكية �سامية  

جائزة البحرين الكبرى تختتم الت�سفيات النهائية بتاأهل 69 مت�سابقا ومت�سابقة
اخـــــــتـــــــتـــــــمـــــــت مــــــــــؤخــــــــــًرا 
لجائزة  النهائية  التصفيات 
ــرى لــلــقــرآن  ــبـ ــكـ الـــبـــحـــريـــن الـ
السابعة  دورتـــهـــا  فــي  الــكــريــم 
والـــعـــشـــريـــن والــــتــــي تــحــظــى 
برعاية ملكية من لدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد 
آل خــلــيــفــة ملك  عــيــســى  بـــن 
وُتقام سنويًا  المعظم،  البالد 
الـــعـــدل  وزارة  مــــن  بــتــنــظــيــم 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
والــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــشــؤون 
بشراكة  وتتمتع  اإلســالمــيــة، 
التربية  وزارة  مــع  مجتمعية 

الــداخــلــيــة  ووزارة  والــتــعــلــيــم 
ووزارة التنمية االجتماعية.

الـــدورة  وقـــد سجلت هـــذه 
مــتــســابــقــا   4065 مــــشــــاركــــة 
ومــــتــــســــابــــقــــة، وتــــــأهــــــل إلــــى 
الـــنـــهـــائـــيـــة 69  الـــتـــصـــفـــيـــات 
من   40 ومتسابقة،  متسابقًا 
الذكور 29 من اإلناث موزعين 
عـــلـــى مــخــتــلــف الــمــســابــقــات 
تكريم  المقرر  ومن  وفروعها، 
الفائزين في الحفل الختامي 
للجائزة والذي سُيقام خالل 

شهر رمضان المبارك.
تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلـــــى أن 

الــجــائــزة تــهــدف إلـــى خــدمــة 
كتاب اهلل عزوجل والعناية به 
حفظًا وعلمًا وعماًل، وكذلك 
ــلـــى حــفــظ  ــئـــة عـ ــنـــاشـ حــــث الـ
كتاب اهلل عز وجل ومدارسته 
ــه، إضــــافــــة إلـــى  ــ والـــعـــنـــايـــة بــ
عــلــى حقائق  الـــنـــشء  تــربــيــة 
ــز والـــســـنـــة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــاب الـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
ــادئ  ــبــ ــــى مــ ــلـ ــ الــــمــــطــــهــــرة، وعـ
السمحة،  وشــرائــعــه  اإلســـالم 
الـــجـــائـــزة بشكل  تــهــدف  كــمــا 
المتميزين  دعــم  إلــى  مباشر 
اهلل وصقل  كتاب  من حفظة 

قدراتهم.

رئي�س »الأعلى لل�سحة« يفتتح اأعمال م�ؤتمر المراأة والطفل بم�ساركة وا�سعة
الــفــريــق طــبــيــب الشيخ  افــتــتــح 
خــلــيــفــة  آل  عـــــبـــــداهلل  بـــــن  مـــحـــمـــد 
االعـــلـــى للصحة  الــمــجــلــس  رئــيــس 
والــطــفــل في  الــمــرأة  أعــمــال مؤتمر 
الخليج  بــفــنــدق  الــمــؤتــمــرات  قــاعــة 
بــحــضــور الــدكــتــور ولــيــد بــن خليفة 
وعــدد  الــصــحــة  وزارة  وكــيــل  الــمــانــع 
من الشخصيات في القطاع الطبي 
وســط مــشــاركــة واســعــة مــن القطاع 

ينظمه  الـــذي  المؤتمر  فــي  الطبي 
التخصصي  الــمــلــكــي  الــمــســتــشــفــى 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع جــمــعــيــة الـــســـكـــري 

البحرينية وأديوكيشن بالس.
ــخ مـــحـــمـــد بــن  ــيــ ــشــ ــى الــ ــ ــقــ ــ وألــ
بــهــذه  كـــلـــمـــة  آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل 
المناسبة، أكد فيها الرعاية الفائقة 
الــقــطــاع الطبي  بــهــا  الــتــي يــحــظــى 
مــن لـــدن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 

خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
مــلــك الــبــالد الــمــعــظــم، وتــوجــيــهــات 
ــتــــمــــام بـــالـــقـــطـــاع  الـــحـــكـــومـــة بــــاالهــ
الــصــحــي مــتــمــثــلــة بــقــيــادة صــاحــب 
بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
مــجــلــس الــــــــــوزراء. وأضــــــــاف: »إنـــنـــا 
متكاملة  صحية  بمنظومة  نحظى 
والشراكة  الفعال  بالتعاون  ونفخر 

الــقــويــة فـــي الــقــطــاع الــصــحــي بين 
الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
تـــزداد قــوة في  والــتــي مــن شأنها أن 
إلى  الصحية  التغطية  انتقال  ظل 
نـــظـــام الـــضـــمـــان الــصــحــي الــوطــنــي 
الذي يحفز التنافسية ويرفع سقف 
الخدمات  كافة  تقديم  فــي  الــجــودة 
معايير  مــع  يتماشى  بما  الصحية 

الجودة العالمية«.
نجتمع  أن  »يـــســـرنـــا  وأضـــــــاف: 
المستشفى  مؤتمر  الفــتــتــاح  الــيــوم 
ــرأة والــطــفــل  ــمــ الــمــلــكــي لــصــحــة الــ
ــادة الــوعــي  ــزيـ الــــذي يــقــام ســنــويــًا لـ
تعنى  التي  الصحية  باالحتياجات 
بالمرأة والطفل وهي من المواضيع 
الــصــحــيــة الــمــهــمــة لــســالمــة أفــــراد 
المجتمع وخصوصًا لضمان سالمة 
لضمان  وخصوصًا  المجتمع  أفــراد 

سالمة األجيال القادمة«. 
وتابع: »تسعى جمعية السكري 
تأسيسها في 1989  البحرينية منذ 
ــادة الـــوعـــي بــيــن الــعــامــلــيــن في  ــزيـ لـ
داء  يــخــص  الــصــحــي فيما  الــقــطــاع 
الـــســـكـــري. ومــــن دواعـــــي الــفــخــر أن 
البحرينية  السكري  تشارك جمعية 
فــــي هـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر الـــمـــهـــم الــــذي 
نــحــتــفــل مـــن خــاللــه بــإصــدار كــتــاب 
علمي شامل حول السكري والحمل 

تنظيم محور خاص خالل  تم  وقد 
ــذا الـــمـــؤتـــمـــر لــتــوعــيــة الـــطـــواقـــم  ــ هـ
الــطــبــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن من 
ــول هــذا  مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات حــ
الــمــلــف الــصــحــي الــمــهــم، حــيــث إن 
الـــمـــؤتـــمـــر يــشــهــد مـــشـــاركـــة واســـعـــة 
األوســـط وشمال  الــشــرق  إقليم  مــن 
إفريقيا من الخبراء الذين حضروا 
ــبــــرنــــامــــج الـــعـــلـــمـــي لــهــذ  إلثـــــــــراء الــ

المؤتمر«.
كـــمـــا شـــهـــد االفــــتــــتــــاح كــلــمــة 
مـــن الــدكــتــور كــمــال راجــــح رئــيــس 
مؤتمر  »إن  فــيــهــا:  قـــال  الــمــؤتــمــر، 
به  يحتذى  مثال  والطفل  الــمــرأة 
فـــي الـــتـــطـــور الــمــســتــمــر لــلــقــطــاع 
ــبـــي فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  الـــطـ
لمواصلة  سانحة  فرصة  وسيكون 
الطبية  الــمــعــرفــة  فـــي  الــمــشــاركــة 
ــة فــــي ظــــل الــمــشــاركــة  ــريـ ــريـ والـــسـ
الكبيرة من الخبراء واألكاديميين 
يمتلكون  الــذيــن  واالســتــشــاريــيــن 
بـــاعـــا طـــويـــال فــــي هـــــذا الــمــجــال 

المهم«.
وأضاف: »لقد حرصنا كلجنة 
علمية  أوراق  تقديم  على  منظمة 
وبحثية متطورة تسهم في تقديم 
والنظرية  التدريبية  المعلومات 
والعملية للمشاركين في المؤتمر، 

وتـــأهـــيـــلـــهـــم بـــأفـــضـــل صــــــورة عــبــر 
وورش  العلمية  التدريب  جلسات 
إلى  نتطلع  أننا  شــك  وال  العمل، 
أن يحقق المؤتمر أهدافه النبيلة 
ـــي بـــفـــضـــل الـــتـــعـــاون  ـــأتـ وســــــــوف تـ

الالمحدود بين الجميع«.
وثــمــن الـــدكـــتـــور كــمــال راجـــح 
المؤتمر  بها  حظي  التي  الرعاية 
آل  بن عبداهلل  الشيخ محمد  من 

خليفة.
المنظمة  الــلــجــنــة  وعـــرضـــت 
فيديو عبر رسالة من البروفيسور 
أحمد بالل العميد السابق لكلية 
الــطــب بــجــامــعــة فــيــصــل آبــــاد من 
بــاكــســتــان الـــــذي لـــم يــتــمــكــن من 
الـــحـــضـــور وآلــــــى عـــلـــى نــفــســه أن 
يرسل هذه الرسالة المصورة كونه 
رئيس هيئة تحرير كتاب السكري 

والحمل.
ودشـــــن الـــبـــروفـــيـــســـور شــابــيــن 
االلكترونية  النسخة  مسعود  نــاز 
حول  المتكامل  العلمي  للكتاب 
صــحــة الــــمــــرأة فـــي الـــحـــمـــل، وقــد 
فـــي نسخته  الــكــتــاب  تــدشــيــن  تـــم 
واحتفل   2022 مــارس  في  الورقية 
الــــحــــاضــــرون بــــإطــــالق وتـــدشـــيـــن 
الــنــســخــة االلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــن هــذا 
تأليفه  فـــي  اســهــم  ــذي  الــ الــكــتــاب 
الــعــالــم ومنهم  خـــبـــراء مـــن حـــول 
مساهمات من مملكة البحرين من 
الدكتورة دالل الرميحي استشاري 
الغدد الصماء والسكري والدكتورة 
النساء  استشاري  الجفيري  زينب 

والوالدة واألستاذة أريج.
وكــــــــــرم الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
ــبــــراء  الــــخــ خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــــبـــــداهلل 
واالســـتـــشـــاريـــيـــن واألكـــاديـــمـــيـــيـــن 
إضافة  المؤتمر،  في  المتحدثين 

إلى تكريم الجهات الداعمة.

»المهن ال�سحية« ت�سارك في م�ؤتمر ال�سيدلة والدواء في دبي
التنفيذي  الــرئــيــس  شــاركــت 
ــئـــة الــــوطــــنــــيــــة لــتــنــظــيــم  ــيـ ــهـ ــلـ لـ
ــات الــصــحــيــة  ــدمــ ــخــ الـــمـــهـــن والــ
الدكتورة مريم عذبي الجالهمة 
ــال الـــمـــؤتـــمـــر الــثــامــن  ــمــ ــي أعــ فــ
لــلــصــيــدلــة والــــــــــدواء الــمــنــعــقــد 
فــي إمــــارة دبـــي بــدولــة اإلمــــارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة الــشــقــيــقــة 
فــي الــفــتــرة مــن 7 إلـــى 9 مــارس 

الجاري.
التنفيذي  الرئيس  وقدمت 
ــتـــطـــورات  ــر الـ ــ ــأن آخـ ــشـ ــا بـ ــرضـ عـ
واالشــــتــــراطــــات بـــشـــأن الـــرقـــابـــة 
والمستحضرات  الدواء  وتنظيم 
البحرين،  الصيدلية في مملكة 
تــم الــتــطــرق الـــى مشكلة  حــيــث 
نقص األدوية بالمنطقة والتزام 
الـــــشـــــركـــــات بــــالــــتــــوريــــد ووضـــــع 

الحلول الالزمة لها.
كــمــا تــم الــتــطــرق الـــى نظام 
تتبع الدواء، حيث تم استعراض 

النظام  تنفيذ  إنجازه في  تم  ما 
تتبع حركة  مــن  والـــذي سيمكن 
الدواء من المصنع إلى المريض 
مما سيسهم في منع دخول أي 
أدوية مزورة، كما سيمكن الهيئة 
أي  ورود  الـــدواء عند  من سحب 
كــمــا سيسمح  بــشــأنــه  إخـــطـــارات 
بـــمـــتـــابـــعـــة الــــمــــخــــزون وتــجــنــب 

اتخاذ الالزم قبل نفاد األدوية.
واســــــتــــــعــــــرضــــــت الــــرئــــيــــس 
ــر اإلحــصــائــيــات  الــتــنــفــيــذي آخــ
الجديدة  بشأن تسجيل األدوية 
تسجيل  تـــم  حــيــث  بــالــمــمــلــكــة، 
وتـــجـــديـــد  جـــــديـــــدا  دواء   177
تسجيل 493 دواء، ليصل بذلك 
عـــــدد األدويـــــــــة الــمــســجــلــة إلـــى 
جانب  مــن  وشــــارك  دواء.   3683
نــوال  أولــى  الصيدالنية  الهيئة 
جلسة  إدارة  تم  حيث  الشعبون، 
الــطــاولــة الــمــســتــديــرة مـــع كــبــار 

شركات األدوية.

والبحوث  للتدريب  العهد  ولي  بمركز  أقيم 
دفــاع  لــقــوة  الــعــســكــري  المستشفى  فــي  الطبية 
البحرين حفل تكريم عدد من ضباط قوة دفاع 
األمير سلمان  »وسام  على  الحاصلين  البحرين 
اللواء  بحضور  الطبي«،  لالستحقاق  حمد  بــن 
آل خليفة مساعد  راشــد  بن  علي  الشيخ  الركن 
رئيس هيئة األركان للقوى البشرية، وذلك صباح 

أمس اإلثنين 6 مارس 2023م.
الحكيم،  الذكر  آيات عطرة من  وبعد تالوة 
ألقيت كلمة بهذه المناسبة، بعدها قام مساعد 
بتسليم  الــبــشــريــة  لــلــقــوى  األركــــان  هيئة  رئــيــس 
»وســـــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد لــالســتــحــقــاق 
الــطــبــي« لــعــدد مــن ضــبــاط قــوة دفـــاع البحرين، 
وهنأهم على هذا التكريم. حضر االحتفال عدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

الح���ت���ف���ال ب��ت�����س��ل��ي��م ع�����دد م����ن ����س���ب���اط ق������ة ال���دف���اع 
و����س���ام الأم����ي����ر ���س��ل��م��ان ب���ن ح��م��د ل��ا���س��ت��ح��ق��اق ال��ط��ب��ي

شعر: محمد حسن كمال الدين

قــف عــلــى شــمــس الــمــحــرق ... وهــي شــمــس الــطــيــبــيــن

قــــف عــلــى الـــشـــطـــآن واســتـــدرج حــكـــايـــا الـــغـــابــــرين

واســـــــأل الـــبــحــر ... وهــل يـــنــســى جـــمـــوع الـــكــادحــيــن

ذلــــك الـــغـــواص    ...   إن شـــّد   ...  قـــوي الـــمـــنـــكـــبـــيــن

تـــضــحـــك الـــســمـــرة فـــي جـــبــهـــتــه ... و الـــعــارضــــيــن

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

قــــــف عـــلــى صـــدر الـــمــحـــرق   ...   وتـــــأمـــل كـــل بــــاب

شــامــخــًا تــلــقــى فــتــاهــا  ...  ضــاحــكــا ... غــض اإلهــاب

عـــتــاب و  بـــاشـــتـــيـــاق   ... يـــغـــنـــي   لـــلـــعـــيـــد  هـــو  و 

يـــنــشــد الــلــحــن ...  ويــطــوي قــلــبــه خــلــف الــضــبــاب

الــمــذاب الــضــوء  عــلــى   ... مــطــويــًا  الــلــيــل  فــــيــعــود 

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

الــمــحــرق ... وهــي أرض األوفــيــــاء قـــف عــلــى أرض 

اإلبــــــــاء صـــوت  أحــــشــــــــائــه  فــــي  األرض  فـــتــراب 

وصـــــيــاح الــديــك فــي الــفــجــر  ... ثــنــاء  ... وغــنــاء

الــنــدمـــــاء وتــســقــي    ... تــخــتــال   الــلــيــل  ونــجـــــوم 

وعــطــــاء  ... عــطـــاء   ... الــمــاضــي  الــــزمـــن  وفــــؤاد 

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

قــــف عــلــى فــجــر الــمــحــرق ... وهــو فــجــر األمــنــيــــات

الــكــلــمــــــــات رســم  حــول    ... عــاشــقــوهــــا   يـــتــــبـــارى 

كــاألغــنــيـــــات حــالــم  فــيــهــــــــــــا  الــــفــجــر  فـــســكــــون 

الــحــيـــاة خــصــب  أحــشــــائــــــه  فــي  الــشــمــس  وضـــيــــاء 

رائـــعــــات   ... رائـــعــــات     ... الـــمــحـــرق    وقـــنــــاديـــــــل 

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

أن  الــحــكــومــيــة  المستشفيات  ادارة  أكـــدت 
الخواجة  عبدالهادي  للنزيل  الصحية  الحالة 
ــا يــتــضــمــنــه الــســجــل  ــه بــحــســب مـ ــ طــبــيــعــيــة وأنـ
الــطــبــي لــم يــســبــق لــه الــشــكــوى مــن أي مــرض 

في القلب.
وأشــــارت إلـــى أنـــه كـــان قــد تــم نــقــل النزيل 
قسم  إلى  اإلسعاف  بسيارة  السرعة  وجه  على 
الطوارئ بتاريخ 28 فبراير 2023 للعالج واجراء 
في  آالم  من  معاناته  إثر  الالزمة،  الفحوصات 
الالزمة،  الطبية  للعناية  خضع  حيث  الصدر، 

وتــمــت إعـــادتـــه إلـــى مــركــز اإلصــــالح والــتــأهــيــل 
فــي ذات الـــيـــوم، وقـــد تــم تــحــديــد مــوعــد طبي 
قسم  في  للمتابعة   2023 مــارس   19 بتاريخ  له 

امراض القلب.
وأكدت المستشفيات الحكومية أنها تولي 
صحة النزالء األهميًة القصوى، وتسعى دائمًا 
إلى تقديم رعاية صحية شاملة للجميع، بما 
الصحية  والمعايير  البروتوكوالت  مع  يتوافق 

المعتمدة.

»الم�ست�س���فيات الحك�مي���ة«: الحال���ة ال�سحية 
طبيعية ال��خ���اج��ة  ع��ب��دال��ه��ادي  ل��ل��ن��زي��ل 
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قناديل 
محرقية

برعاية ملكية �سامية  

جائزة البحرين الكبرى تختتم الت�سفيات النهائية بتاأهل 69 مت�سابقا ومت�سابقة
اخـــــــتـــــــتـــــــمـــــــت مــــــــــؤخــــــــــًرا 
لجائزة  النهائية  التصفيات 
ــرى لــلــقــرآن  ــبـ ــكـ الـــبـــحـــريـــن الـ
السابعة  دورتـــهـــا  فــي  الــكــريــم 
والـــعـــشـــريـــن والــــتــــي تــحــظــى 
برعاية ملكية من لدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد 
آل خــلــيــفــة ملك  عــيــســى  بـــن 
وُتقام سنويًا  المعظم،  البالد 
الـــعـــدل  وزارة  مــــن  بــتــنــظــيــم 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
والــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــشــؤون 
بشراكة  وتتمتع  اإلســالمــيــة، 
التربية  وزارة  مــع  مجتمعية 

الــداخــلــيــة  ووزارة  والــتــعــلــيــم 
ووزارة التنمية االجتماعية.

الـــدورة  وقـــد سجلت هـــذه 
مــتــســابــقــا   4065 مــــشــــاركــــة 
ومــــتــــســــابــــقــــة، وتــــــأهــــــل إلــــى 
الـــنـــهـــائـــيـــة 69  الـــتـــصـــفـــيـــات 
من   40 ومتسابقة،  متسابقًا 
الذكور 29 من اإلناث موزعين 
عـــلـــى مــخــتــلــف الــمــســابــقــات 
تكريم  المقرر  ومن  وفروعها، 
الفائزين في الحفل الختامي 
للجائزة والذي سُيقام خالل 

شهر رمضان المبارك.
تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلـــــى أن 

الــجــائــزة تــهــدف إلـــى خــدمــة 
كتاب اهلل عزوجل والعناية به 
حفظًا وعلمًا وعماًل، وكذلك 
ــلـــى حــفــظ  ــئـــة عـ ــنـــاشـ حــــث الـ
كتاب اهلل عز وجل ومدارسته 
ــه، إضــــافــــة إلـــى  ــ والـــعـــنـــايـــة بــ
عــلــى حقائق  الـــنـــشء  تــربــيــة 
ــز والـــســـنـــة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــاب الـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
ــادئ  ــبــ ــــى مــ ــلـ ــ الــــمــــطــــهــــرة، وعـ
السمحة،  وشــرائــعــه  اإلســـالم 
الـــجـــائـــزة بشكل  تــهــدف  كــمــا 
المتميزين  دعــم  إلــى  مباشر 
اهلل وصقل  كتاب  من حفظة 

قدراتهم.

رئي�س »الأعلى لل�سحة« يفتتح اأعمال م�ؤتمر المراأة والطفل بم�ساركة وا�سعة
الــفــريــق طــبــيــب الشيخ  افــتــتــح 
خــلــيــفــة  آل  عـــــبـــــداهلل  بـــــن  مـــحـــمـــد 
االعـــلـــى للصحة  الــمــجــلــس  رئــيــس 
والــطــفــل في  الــمــرأة  أعــمــال مؤتمر 
الخليج  بــفــنــدق  الــمــؤتــمــرات  قــاعــة 
بــحــضــور الــدكــتــور ولــيــد بــن خليفة 
وعــدد  الــصــحــة  وزارة  وكــيــل  الــمــانــع 
من الشخصيات في القطاع الطبي 
وســط مــشــاركــة واســعــة مــن القطاع 

ينظمه  الـــذي  المؤتمر  فــي  الطبي 
التخصصي  الــمــلــكــي  الــمــســتــشــفــى 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع جــمــعــيــة الـــســـكـــري 

البحرينية وأديوكيشن بالس.
ــخ مـــحـــمـــد بــن  ــيــ ــشــ ــى الــ ــ ــقــ ــ وألــ
بــهــذه  كـــلـــمـــة  آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل 
المناسبة، أكد فيها الرعاية الفائقة 
الــقــطــاع الطبي  بــهــا  الــتــي يــحــظــى 
مــن لـــدن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 

خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
مــلــك الــبــالد الــمــعــظــم، وتــوجــيــهــات 
ــتــــمــــام بـــالـــقـــطـــاع  الـــحـــكـــومـــة بــــاالهــ
الــصــحــي مــتــمــثــلــة بــقــيــادة صــاحــب 
بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
مــجــلــس الــــــــــوزراء. وأضــــــــاف: »إنـــنـــا 
متكاملة  صحية  بمنظومة  نحظى 
والشراكة  الفعال  بالتعاون  ونفخر 

الــقــويــة فـــي الــقــطــاع الــصــحــي بين 
الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
تـــزداد قــوة في  والــتــي مــن شأنها أن 
إلى  الصحية  التغطية  انتقال  ظل 
نـــظـــام الـــضـــمـــان الــصــحــي الــوطــنــي 
الذي يحفز التنافسية ويرفع سقف 
الخدمات  كافة  تقديم  فــي  الــجــودة 
معايير  مــع  يتماشى  بما  الصحية 

الجودة العالمية«.
نجتمع  أن  »يـــســـرنـــا  وأضـــــــاف: 
المستشفى  مؤتمر  الفــتــتــاح  الــيــوم 
ــرأة والــطــفــل  ــمــ الــمــلــكــي لــصــحــة الــ
ــادة الــوعــي  ــزيـ الــــذي يــقــام ســنــويــًا لـ
تعنى  التي  الصحية  باالحتياجات 
بالمرأة والطفل وهي من المواضيع 
الــصــحــيــة الــمــهــمــة لــســالمــة أفــــراد 
المجتمع وخصوصًا لضمان سالمة 
لضمان  وخصوصًا  المجتمع  أفــراد 

سالمة األجيال القادمة«. 
وتابع: »تسعى جمعية السكري 
تأسيسها في 1989  البحرينية منذ 
ــادة الـــوعـــي بــيــن الــعــامــلــيــن في  ــزيـ لـ
داء  يــخــص  الــصــحــي فيما  الــقــطــاع 
الـــســـكـــري. ومــــن دواعـــــي الــفــخــر أن 
البحرينية  السكري  تشارك جمعية 
فــــي هـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر الـــمـــهـــم الــــذي 
نــحــتــفــل مـــن خــاللــه بــإصــدار كــتــاب 
علمي شامل حول السكري والحمل 

تنظيم محور خاص خالل  تم  وقد 
ــذا الـــمـــؤتـــمـــر لــتــوعــيــة الـــطـــواقـــم  ــ هـ
الــطــبــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن من 
ــول هــذا  مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات حــ
الــمــلــف الــصــحــي الــمــهــم، حــيــث إن 
الـــمـــؤتـــمـــر يــشــهــد مـــشـــاركـــة واســـعـــة 
األوســـط وشمال  الــشــرق  إقليم  مــن 
إفريقيا من الخبراء الذين حضروا 
ــبــــرنــــامــــج الـــعـــلـــمـــي لــهــذ  إلثـــــــــراء الــ

المؤتمر«.
كـــمـــا شـــهـــد االفــــتــــتــــاح كــلــمــة 
مـــن الــدكــتــور كــمــال راجــــح رئــيــس 
مؤتمر  »إن  فــيــهــا:  قـــال  الــمــؤتــمــر، 
به  يحتذى  مثال  والطفل  الــمــرأة 
فـــي الـــتـــطـــور الــمــســتــمــر لــلــقــطــاع 
ــبـــي فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  الـــطـ
لمواصلة  سانحة  فرصة  وسيكون 
الطبية  الــمــعــرفــة  فـــي  الــمــشــاركــة 
ــة فــــي ظــــل الــمــشــاركــة  ــريـ ــريـ والـــسـ
الكبيرة من الخبراء واألكاديميين 
يمتلكون  الــذيــن  واالســتــشــاريــيــن 
بـــاعـــا طـــويـــال فــــي هـــــذا الــمــجــال 

المهم«.
وأضاف: »لقد حرصنا كلجنة 
علمية  أوراق  تقديم  على  منظمة 
وبحثية متطورة تسهم في تقديم 
والنظرية  التدريبية  المعلومات 
والعملية للمشاركين في المؤتمر، 

وتـــأهـــيـــلـــهـــم بـــأفـــضـــل صــــــورة عــبــر 
وورش  العلمية  التدريب  جلسات 
إلى  نتطلع  أننا  شــك  وال  العمل، 
أن يحقق المؤتمر أهدافه النبيلة 
ـــي بـــفـــضـــل الـــتـــعـــاون  ـــأتـ وســــــــوف تـ

الالمحدود بين الجميع«.
وثــمــن الـــدكـــتـــور كــمــال راجـــح 
المؤتمر  بها  حظي  التي  الرعاية 
آل  بن عبداهلل  الشيخ محمد  من 

خليفة.
المنظمة  الــلــجــنــة  وعـــرضـــت 
فيديو عبر رسالة من البروفيسور 
أحمد بالل العميد السابق لكلية 
الــطــب بــجــامــعــة فــيــصــل آبــــاد من 
بــاكــســتــان الـــــذي لـــم يــتــمــكــن من 
الـــحـــضـــور وآلــــــى عـــلـــى نــفــســه أن 
يرسل هذه الرسالة المصورة كونه 
رئيس هيئة تحرير كتاب السكري 

والحمل.
ودشـــــن الـــبـــروفـــيـــســـور شــابــيــن 
االلكترونية  النسخة  مسعود  نــاز 
حول  المتكامل  العلمي  للكتاب 
صــحــة الــــمــــرأة فـــي الـــحـــمـــل، وقــد 
فـــي نسخته  الــكــتــاب  تــدشــيــن  تـــم 
واحتفل   2022 مــارس  في  الورقية 
الــــحــــاضــــرون بــــإطــــالق وتـــدشـــيـــن 
الــنــســخــة االلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــن هــذا 
تأليفه  فـــي  اســهــم  ــذي  الــ الــكــتــاب 
الــعــالــم ومنهم  خـــبـــراء مـــن حـــول 
مساهمات من مملكة البحرين من 
الدكتورة دالل الرميحي استشاري 
الغدد الصماء والسكري والدكتورة 
النساء  استشاري  الجفيري  زينب 

والوالدة واألستاذة أريج.
وكــــــــــرم الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
ــبــــراء  الــــخــ خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــــبـــــداهلل 
واالســـتـــشـــاريـــيـــن واألكـــاديـــمـــيـــيـــن 
إضافة  المؤتمر،  في  المتحدثين 

إلى تكريم الجهات الداعمة.

»المهن ال�سحية« ت�سارك في م�ؤتمر ال�سيدلة والدواء في دبي
التنفيذي  الــرئــيــس  شــاركــت 
ــئـــة الــــوطــــنــــيــــة لــتــنــظــيــم  ــيـ ــهـ ــلـ لـ
ــات الــصــحــيــة  ــدمــ ــخــ الـــمـــهـــن والــ
الدكتورة مريم عذبي الجالهمة 
ــال الـــمـــؤتـــمـــر الــثــامــن  ــمــ ــي أعــ فــ
لــلــصــيــدلــة والــــــــــدواء الــمــنــعــقــد 
فــي إمــــارة دبـــي بــدولــة اإلمــــارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة الــشــقــيــقــة 
فــي الــفــتــرة مــن 7 إلـــى 9 مــارس 

الجاري.
التنفيذي  الرئيس  وقدمت 
ــتـــطـــورات  ــر الـ ــ ــأن آخـ ــشـ ــا بـ ــرضـ عـ
واالشــــتــــراطــــات بـــشـــأن الـــرقـــابـــة 
والمستحضرات  الدواء  وتنظيم 
البحرين،  الصيدلية في مملكة 
تــم الــتــطــرق الـــى مشكلة  حــيــث 
نقص األدوية بالمنطقة والتزام 
الـــــشـــــركـــــات بــــالــــتــــوريــــد ووضـــــع 

الحلول الالزمة لها.
كــمــا تــم الــتــطــرق الـــى نظام 
تتبع الدواء، حيث تم استعراض 

النظام  تنفيذ  إنجازه في  تم  ما 
تتبع حركة  مــن  والـــذي سيمكن 
الدواء من المصنع إلى المريض 
مما سيسهم في منع دخول أي 
أدوية مزورة، كما سيمكن الهيئة 
أي  ورود  الـــدواء عند  من سحب 
كــمــا سيسمح  بــشــأنــه  إخـــطـــارات 
بـــمـــتـــابـــعـــة الــــمــــخــــزون وتــجــنــب 

اتخاذ الالزم قبل نفاد األدوية.
واســــــتــــــعــــــرضــــــت الــــرئــــيــــس 
ــر اإلحــصــائــيــات  الــتــنــفــيــذي آخــ
الجديدة  بشأن تسجيل األدوية 
تسجيل  تـــم  حــيــث  بــالــمــمــلــكــة، 
وتـــجـــديـــد  جـــــديـــــدا  دواء   177
تسجيل 493 دواء، ليصل بذلك 
عـــــدد األدويـــــــــة الــمــســجــلــة إلـــى 
جانب  مــن  وشــــارك  دواء.   3683
نــوال  أولــى  الصيدالنية  الهيئة 
جلسة  إدارة  تم  حيث  الشعبون، 
الــطــاولــة الــمــســتــديــرة مـــع كــبــار 

شركات األدوية.

والبحوث  للتدريب  العهد  ولي  بمركز  أقيم 
دفــاع  لــقــوة  الــعــســكــري  المستشفى  فــي  الطبية 
البحرين حفل تكريم عدد من ضباط قوة دفاع 
األمير سلمان  »وسام  على  الحاصلين  البحرين 
اللواء  بحضور  الطبي«،  لالستحقاق  حمد  بــن 
آل خليفة مساعد  راشــد  بن  علي  الشيخ  الركن 
رئيس هيئة األركان للقوى البشرية، وذلك صباح 

أمس اإلثنين 6 مارس 2023م.
الحكيم،  الذكر  آيات عطرة من  وبعد تالوة 
ألقيت كلمة بهذه المناسبة، بعدها قام مساعد 
بتسليم  الــبــشــريــة  لــلــقــوى  األركــــان  هيئة  رئــيــس 
»وســـــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد لــالســتــحــقــاق 
الــطــبــي« لــعــدد مــن ضــبــاط قــوة دفـــاع البحرين، 
وهنأهم على هذا التكريم. حضر االحتفال عدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

الح���ت���ف���ال ب��ت�����س��ل��ي��م ع�����دد م����ن ����س���ب���اط ق������ة ال���دف���اع 
و����س���ام الأم����ي����ر ���س��ل��م��ان ب���ن ح��م��د ل��ا���س��ت��ح��ق��اق ال��ط��ب��ي

شعر: محمد حسن كمال الدين

قــف عــلــى شــمــس الــمــحــرق ... وهــي شــمــس الــطــيــبــيــن

قــــف عــلــى الـــشـــطـــآن واســتـــدرج حــكـــايـــا الـــغـــابــــرين

واســـــــأل الـــبــحــر ... وهــل يـــنــســى جـــمـــوع الـــكــادحــيــن

ذلــــك الـــغـــواص    ...   إن شـــّد   ...  قـــوي الـــمـــنـــكـــبـــيــن

تـــضــحـــك الـــســمـــرة فـــي جـــبــهـــتــه ... و الـــعــارضــــيــن

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

قــــــف عـــلــى صـــدر الـــمــحـــرق   ...   وتـــــأمـــل كـــل بــــاب

شــامــخــًا تــلــقــى فــتــاهــا  ...  ضــاحــكــا ... غــض اإلهــاب

عـــتــاب و  بـــاشـــتـــيـــاق   ... يـــغـــنـــي   لـــلـــعـــيـــد  هـــو  و 

يـــنــشــد الــلــحــن ...  ويــطــوي قــلــبــه خــلــف الــضــبــاب

الــمــذاب الــضــوء  عــلــى   ... مــطــويــًا  الــلــيــل  فــــيــعــود 

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

الــمــحــرق ... وهــي أرض األوفــيــــاء قـــف عــلــى أرض 

اإلبــــــــاء صـــوت  أحــــشــــــــائــه  فــــي  األرض  فـــتــراب 

وصـــــيــاح الــديــك فــي الــفــجــر  ... ثــنــاء  ... وغــنــاء

الــنــدمـــــاء وتــســقــي    ... تــخــتــال   الــلــيــل  ونــجـــــوم 

وعــطــــاء  ... عــطـــاء   ... الــمــاضــي  الــــزمـــن  وفــــؤاد 

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

قــــف عــلــى فــجــر الــمــحــرق ... وهــو فــجــر األمــنــيــــات

الــكــلــمــــــــات رســم  حــول    ... عــاشــقــوهــــا   يـــتــــبـــارى 

كــاألغــنــيـــــات حــالــم  فــيــهــــــــــــا  الــــفــجــر  فـــســكــــون 

الــحــيـــاة خــصــب  أحــشــــائــــــه  فــي  الــشــمــس  وضـــيــــاء 

رائـــعــــات   ... رائـــعــــات     ... الـــمــحـــرق    وقـــنــــاديـــــــل 

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

ال يــــمـــوت الــــحــــب فـــــي أرض الــمــــحــــرق

أن  الــحــكــومــيــة  المستشفيات  ادارة  أكـــدت 
الخواجة  عبدالهادي  للنزيل  الصحية  الحالة 
ــا يــتــضــمــنــه الــســجــل  ــه بــحــســب مـ ــ طــبــيــعــيــة وأنـ
الــطــبــي لــم يــســبــق لــه الــشــكــوى مــن أي مــرض 

في القلب.
وأشــــارت إلـــى أنـــه كـــان قــد تــم نــقــل النزيل 
قسم  إلى  اإلسعاف  بسيارة  السرعة  وجه  على 
الطوارئ بتاريخ 28 فبراير 2023 للعالج واجراء 
في  آالم  من  معاناته  إثر  الالزمة،  الفحوصات 
الالزمة،  الطبية  للعناية  خضع  حيث  الصدر، 

وتــمــت إعـــادتـــه إلـــى مــركــز اإلصــــالح والــتــأهــيــل 
فــي ذات الـــيـــوم، وقـــد تــم تــحــديــد مــوعــد طبي 
قسم  في  للمتابعة   2023 مــارس   19 بتاريخ  له 

امراض القلب.
وأكدت المستشفيات الحكومية أنها تولي 
صحة النزالء األهميًة القصوى، وتسعى دائمًا 
إلى تقديم رعاية صحية شاملة للجميع، بما 
الصحية  والمعايير  البروتوكوالت  مع  يتوافق 

المعتمدة.

»الم�ست�س���فيات الحك�مي���ة«: الحال���ة ال�سحية 
طبيعية ال��خ���اج��ة  ع��ب��دال��ه��ادي  ل��ل��ن��زي��ل 

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16419/pdf/1-Supplime/16419.pdf?fixed421
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1325077
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://media.akhbar-alkhaleej.com/pdf.php?i=16419
https://www.alayam.com/alayam/local/1002504/News.html
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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جاء هذا التدشين متزامنًا 
مـــع إقــــــرار بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة 
بــحــضــور  ــــك  وذلـ  ،2026-2023
األستاذة نوال إبراهيم الخاطر 
ــيـــاســـات  ــلـــسـ ــل الـــــــــــــــوزارة لـ ــ ــيـ ــ وكـ
واألداء،  ــات  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ واالســ
واألســتــاذة سهى صالح حمادة 
ــدارس،  ــمــ مـــديـــر عــــام شـــئـــون الــ
المساعدين  الوكالء  من  وعدد 
ورؤســـــــاء  اإلدارات  ومـــــديـــــري 

األقسام والمختصين.
ــة  ــيــ ــربــ ــتــ وأشــــــــــــــار وزيــــــــــــر الــ
نــفــذتــه  إلــــى أن مـــا  والــتــعــلــيــم 
الـــــــــوزارة مــــؤخــــرًا مــــن اخـــتـــبـــاٍر 
اللغة  مهارات  لقياس  تجريبٍي 
لطلبة   ،))IELTS اإلنجليزية 
الثالث من المرحلة  المستوى 
نتائجه  وإعالنها عن  الثانوية، 
سياق  فــي  يــأتــي  شفافية،  بكل 
حيث  التطويري،  التوجه  هذا 
ســـيـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــدريـــب 
الــطــلــبــة حــتــى مـــايـــو الــمــقــبــل، 
لرفع مستوى إتقانهم لمهارات 
ــبـــار  ــلـــغـــة ضـــمـــن هـــــذا االخـــتـ الـ
الــعــالــمــي إلــــى جـــانـــب اخــتــبــار 
على  الــعــمــل  مـــع   ،)TOEFL(
ــذه الـــمـــادة  تــحــســيــن مــنــاهــج هــ

األساسية المهمة.
تــفــعــيــل  أن  الــــوزيــــر  ــن  ــ ــّي وبــ
الــمــدارس  أداء  مــتــابــعــة  وحــــدة 
اعـــتـــبـــارًا مـــن الـــعـــام الـــدراســـي 
ــي تــحــقــيــق  الـــمـــقـــبـــل، يـــصـــب فــ

أحــــد األهــــــداف الــمــهــمــة لــهــذه 
الــخــطــة االســتــراتــيــجــيــة، وهــو 
تحسين جودة وفاعلية النظام 
الــتــعــلــيــمــي واالرتــــقــــاء بــكــفــاءة 
بالتنسيق  وذلــــك  مــخــرجــاتــه، 
والــتــعــاون مــع رؤســـاء الــمــدارس 
الــعــمــلــيــات  إدارات  جــمــيــع  فـــي 
ــع،  األربــ التعليمية  لــلــمــنــاطــق 
ــًا عــــــن شـــــكـــــره لـــقـــطـــاع  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ مـ
الــســيــاســات واالســتــراتــيــجــيــات 
تنفيذ  في  على جهوده  واألداء 
ــا حــــدده  ــق مــ ــ ــذه الـــخـــطـــة وفـ ــ هـ

برنامج الحكومة.
ــم فـــيـــلـــم  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــا تـــــــم تـ ــ ــمـ ــ كـ
يــســتــعــرض إنــــجــــازات الــخــطــة 
للفترة  السابقة  االستراتيجية 
أهــــداف  بــحــســب   2022-2019

الخطة.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، أكــــــــــدت 
ــيـــاســـات  ــلـــسـ ــل الـــــــــــــــوزارة لـ ــ ــيـ ــ وكـ
واألداء  واالســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
عــلــى الــعــالقــة الــتــكــامــلــيــة بين 
ــامـــج الـــحـــكـــومـــة والــخــطــة  ــرنـ بـ
التربية  لـــوزارة  االستراتيجية 
الـــوزارة  تنفذ  حيث  والتعليم، 
الحكومة  برنامج  فــي  مهامها 
والـــخـــطـــة االســتــراتــيــجــيــة من 
التشغيلية  اإلجــــــراءات  خـــالل 
ــع الــــــــوزارة  ــاريــ لــــــــــإدارات ومــــشــ
الـــوزارة  الــتــي تنطلق مــن رؤيـــة 
إجـــراءات  تنفيذ  على  المبنية 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــــــواردة في 

ــكــــومــــة وصـــــــواًل  بــــرنــــامــــج الــــحــ
ــة الــبــحــريــن  ــ ــــى تــحــقــيــق رؤيــ إلـ
يحقق  وبما   2030 االقتصادية 
أهـــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
الرابع.  الهدف  غايات  وبالذات 
كما قدمت الخاطر عرًضا عن 
إنجازات الخطة االستراتيجية 
والتي   2022  -  2019 السابقة 
اإلنــجــازات  مــن  الكثير  حققت 
المشرفة، حيث حققت المركز 
األول بين دول محلس التعاون 
ــدد  ــيــــث عــ ــن حــ ــ الـــخـــلـــيـــجـــي مــ
السنوات التي يقضيها الطالب 
ــي الـــتـــحـــصـــيـــل األكــــاديــــمــــي،  ــ فـ
واحتلت المرتبة الثانية عربًيا 
فـــي مـــؤشـــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
وزارة  تميز  على  وأكــدت   .2022
استدامة  في  والتعليم  التربية 
التعليم في ظل جائحة كورونا 
الـــمـــحـــتـــوى  ــبــــر  عــ  19 ــيــــد  كــــوفــ
الــتــعــلــيــمــي الـــرقـــمـــي والـــبـــوابـــة 
بجائزة  فازت  والتي  التعليمية 
ــيــــخ ســــالــــم الـــعـــلـــي  ســــمــــو الــــشــ
لــلــمــعــلــومــاتــيــة ضمن  الــصــبــاح 
لعام  التقنية  المشاريع  أفضل 

.2020
ــل الـــــــــــوزارة  ــ ــيـ ــ وأشــــــــــــادت وكـ
األســـــــــتـــــــــاذة نـــــــــــوال الــــخــــاطــــر 
 %100 الــوزارة لــنــســبــة  بتحقيق 
ــدى تــعــمــيــم الــمــواطــنــة  ــ فــــي مـ

الــعــالــمــيــة والــتــعــلــيــم مـــن أجــل 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــمــــســــتــــدامــــة فــي 
ســـيـــاســـات الــتــعــلــيــم الــوطــنــيــة، 
مثمنة ما تم من جهود أثمرت 
عـــن تــدشــيــن مــنــصــة الــتــعــلــيــم 
التي تمكن متخذي القرار من 
من  المعلومات  على  الحصول 
مصدرها من خالل استعراض 
واإلداريـــة  التعليمية  البيانات 

وإصدار التقارير التفاعلية.
ــا، قــدمــت الــدكــتــورة  ــدورهـ بـ
شيخة عبداهلل مفيز مدير إدارة 
التخطيط االستراتيجي عرضًا 
ــن الـــخـــطـــة االســتــراتــيــجــيــة  عــ
قامت  ومــا   ،2026-2023 لفترة 
ــن اجـــتـــمـــاعـــات  ــ ــه الــــــــــــوزارة مـ ــ بـ
عــلــى جــمــيــع الــمــســتــويــات مع 
جــمــيــع الــمــعــنــيــيــن لــبــنــاء رؤيـــة 
والتعليم  التربية  وزارة  ورسالة 
والفرعية،  الرئيسية  وأهدافها 
حيث أشارت إلى اشتمالها على 
4 محاور رئيسية تندرج ضمنها 
أهداف رئيسية وأخرى فرعية، 
التعليم،  ــودة  جــ بــمــحــور  ــدءًا  ــ بـ
تحسين  االستراتيجي  وهدفه 
جودة وفاعلية النظام التعليمي 
ــاء بــكــفــاءة مــخــرجــاتــه،  ــقـ واالرتـ
وذلـــــك عــبــر تــطــويــر الــمــنــاهــج 
لـــمـــواكـــبـــة مــتــطــلــبــات الــعــصــر، 
المؤسسات  أداء  مستوى  ورفــع 

التعليمية وتجويد مخرجاتها، 
ــاع الـــخـــاص  ــقــــطــ وتـــشـــجـــيـــع الــ
لالستثمار في التعليم، وتعزيز 
ــابـــة لــالرتــقــاء  اإلشــــــراف والـــرقـ
التعليمية،  الــمــؤســســات  بــــأداء 
أمـــــا الـــمـــحـــور الـــثـــانـــي فــيــركــز 
وهدفه  البشري،  العنصر  على 
الــكــوادر  تمكين  االستراتيجي 
وذلك  كفاءتها،  ورفــع  البشرية 
عبر تنمية أداء منتسبي الوزارة 
وزيادة  المهنية،  قدراتهم  ورفع 
ــارة وجـــاهـــزيـــة الــمــعــلــمــيــن  ــهــ مــ
ــًيـــا  وتـــقـــنـــًيـــا  واالرتـــــقـــــاء  ــنـ مـــهـ
بــمــســتــوى أدائـــهـــم، فــيــمــا يــركــز 
المحور الثالث على الخدمات 
االستراتيجي  وهدفه  اإلداريــة، 
الـــحـــكـــومـــي  األداء  تــــطــــويــــر 
وتـــحـــســـيـــن جــــــودة الـــخـــدمـــات، 
وذلــــك عــبــر تــطــويــر الــخــدمــات 
ورقمنتها،  الــمــقــدمــة  اإلداريـــــة 
اإلدارية  األجهزة  وتيسير عمل 
بــمــرونــة وتــكــامــل والــعــمــل على 
الرابع  المحور  أمــا  حوكمتها، 
فــهــو الــبــنــيــة الــتــحــيــة، وهــدفــه 
االستراتيجي هو تطوير البنى 
والرقمية،  التعليمية  التحتية 
وذلــــــــك عـــبـــر تـــوفـــيـــر مــــــدارس 
ــر  ــويـ ــة، وتـــطـ ــ ــ ــاذبـ ــ عــــصــــريــــة وجـــ
وتعزيز  التعليمية،  الــمــنــشــآت 
البنية التحتية الرقمية لدعم 

التمكين الرقمي في التعليم.

ت�شتمل على 4 حماور جلودة التعليم والعن�شر الب�شري واخلدمات الإدارية والبنية التحتية

 2026-2023 تد�سين خطة وزارة التربية والتعليم اال�ستراتيجية 
دشنت وزارة التربية وللتعليم خطتها االستراتيجية خالل 
وزير  مبارك جمعة  بن  الدكتور محمد  رعاية  أقيم تحت  حفل 
االستراتيجية  الــوزارة  خطة  أن  أكد  والــذي  والتعليم،   التربية 
أهـــداف  مــع  تــــاٍم  بــشــكــٍل  منسجمًة  تــأتــي   2026-2023 لـــأعـــوام 
المستدام«  النمو  إلى  التعافي  الحكومة »من  وأولويات برنامج 
إلــى  الــهــادفــة  الــمــبــادرات  مــن  سلسلة  متضمنًة  ذاتــهــا،  للفترة 
النهوض بمستوى خدمات الوزارة بشكٍل عام، وخاصًة ما يتعلق 
بتحسين أداء المؤسسات التعليمية، ومراجعة وتطوير المناهج 
وطرائق التدريس في جميع المراحل الدراسية، بالشكل الذي 
يضمن تلبيتها لالحتياجات والمهارات المطلوبة، مع االرتقاء 

بكفاءة القوى العاملة.

ــؤون  ــ بــــــادر قـــســـم اإلرشــــــــاد الــمــهــنــي وشـ
الـــخـــريـــجـــيـــن الــــتــــابــــع لـــلـــكـــلـــيـــة الــمــلــكــيــة 
البحرين  – جامعة  ايرلندا  للجراحين في 
حفل  بتنظيم  البحرين(   RCSI( الطبية 
استقبال لخريجيها العاملين في اإلمارات 
العربية المتحدة حرصا على التواصل مع 

الخريجين.
قــــــــال الــــبــــروفــــيــــســــور ســـمـــيـــر الـــعـــتـــوم 
رئــيــس جــامــعــة الــبــحــريــن الــطــبــيــة: »تــهــدف 
ودعم  تعزيز  إلــى  الطبية  البحرين  جامعة 
طلبة  الــى  المقدمة  الوظيفية  الــمــســارات 
الـــطـــب والـــتـــمـــريـــض بــعــد تــخــرجــهــم، ومــع 
ــود 70 خــريــجــا يــعــمــلــون فـــي اإلمـــــارات  ــ وجـ
العربية المتحدة وتنامي شبكة الخريجين 
أكــثــر مــن 2700 من  تــتــألــف اآلن مــن  الــتــي 
أكثر من  في  يعملون  الذين  المتخصصين 
30 بلدا، فإن الشهادة المعترف بها عالميا 

لخريجينا  تتيح  الجامعة  مــن  والمقدمة 
التوظيف  فـــرص  مختلف  عــلــى  لــلــتــقــديــم 

المتوافرة في أنحاء العالم«.
وقــــال الـــدكـــتـــور عــمــر الـــوحـــوش )دفــعــة 
طبيبا  يعمل  بحريني  خــريــج  وهـــو   )2020
بعيادة  المركزة  والعناية  للتخدير  مقيما 
ــبـــرات  الـــخـ »إن  ــي:  ــبــ ــوظــ أبــ فــــي  كـــلـــيـــفـــالنـــد 
عــن طريق  عليها  التي حصلت  والــمــهــارات 
جامعة  فـــي  كــطــالــب  بــحــثــيــة  أوراق  تــقــديــم 
البحرين الطبية قد ساعدتني على تقديم 
لعام  العربي  الصحة  مؤتمر  في  مشاريعي 
والــمــؤتــمــر  دبـــــي  ــي  فــ انـــعـــقـــد  الــــــذي   2023
الـــســـنـــوي الــــــذي نــظــمــتــه جــمــعــيــة أطـــبـــاء 
التخدير في بريستول بالمملكة المتحدة، 
شهادة  على  الحصول  إلــى  أسعى  أنني  كما 
الزمالة من المملكة المتحدة بعد إتمامي 

لبرنامجي كطبيب مقيم«.

البروفيسور  قــام  االستقبال  حفل  وفــي 
ــريـــد نــيــكــلــســون نـــائـــب رئـــيـــس جــامــعــة  ــفـ ألـ
البحرين الطبية للشؤون األكاديمية وعميد 
كــلــيــة الـــطـــب بــالــتــحــدث إلــــى الــخــريــجــيــن 
فخره  عــن  وأعـــرب  الحفل،  فــي  الحاضرين 
بــإنــجــازاتــهــم وتــقــدمــهــم الــمــهــنــي. كــمــا قــام 
السيد ستيفن هاريسون – ميرفيلد المدير 
بتقديم  الطبية  البحرين  لجامعة  اإلداري 
عرض حول التغييرات والتطورات الرئيسية 
فــي حين  الجامعي،  الــحــرم  فــي  الــتــي تمت 
قدم كّل من السيد فادي غصن رئيس قسم 
وشـــؤون  الــمــهــنــي  ــاد  ــ واإلرشــ االعــتــمــاد  إدارة 
الخريجين، والسيدة لورين بحور أخصائية 
المبادرات  حول  تقريرا  الخريجين،  شــؤون 
القادمة للخريجين وأعلنا إجراء تجديدات 
بهدف  اإللكتروني  الخريجين  موقع  على 
تقديم واجهة أفضل للتواصل مع الجامعة.

نظمت حفاًل ل�شتقبال اخلريجني..

ال��ب��ح��ري��ن  ج���ام���ع���ة  م����ن  خ���ري���ج���ا   70

ال���ط���ب���ي���ة ي���ع���م���ل���ون ف����ي االإم���������ارات

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل الــــــــدكــــــــتــــــــور 
عبداللطيف بن راشد الزياني، 
ــــي مــقــر  ــة، فـ ــيــ ــارجــ ــخــ وزيـــــــر الــ
الــــوزارة، أمـــس، وفــد مجموعة 
التحالف اليهودي الجمهوري 
ــورم كـــولـــمـــان عضو  ــ بـــرئـــاســـة نـ
ــوخ األمـــريـــكـــي  ــيـ ــشـ مــجــلــس الـ

السابق.
التأكيد  اللقاء  وتم خالل 
عــلــى عــمــق عــالقــات الــصــداقــة 
ــن مــمــلــكــة  ــيــ ــي تـــجـــمـــع بــ ــ ــتـ ــ الـ
المتحدة  والــواليــات  البحرين 
ــة، واســـــتـــــعـــــراض  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ األمــ
ســبــل الـــدفـــع بـــأوجـــه الــتــعــاون 
الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الــجــانــبــيــن 
ــان  ــ ــريـــة األديــ فــــي مــــجــــاالت حـ
والـــمـــعـــتـــقـــدات وتــــعــــزيــــز قــيــم 

التسامح والتعايش اإلنساني، 
بــــــمــــــا يـــــســـــهـــــم فـــــــــي إشــــــاعــــــة 
الــســالم وتــدعــيــم ركــائــز األمــن 

ــي الـــعـــالـــم لما  واالســـتـــقـــرار فـ
لجميع  والـــنـــفـــع  الــخــيــر  فــيــه 

الشعوب.

وزي�ر الخارجي�ة يبح�ث م�ع مجموع�ة التحال�ف
اليه�ودي الجمه�وري تعزي�ز التعاون الم�س�ترك

} جانب من االستقبال.

تــقــدم عــلــي حــســيــن الــشــهــابــي عــضــو مجلس 
الكعبي  ثــامــر  بــن  محمد  للسيد  بــســؤال  الــشــوى 
الــمــواصــالت واالتـــصـــاالت، بــشــأن الحافالت  وزيـــر 
)الباصات( المرخص لها بمزاولة النقل السياحي 

الداخلي للسياح األجانب.
وتــضــمــن نــص الــســؤال اســتــفــســارا حـــول عــدد 
الــحــافــالت )الـــبـــاصـــات( الــمــرخــص لــهــا بــمــزاولــة 

وعن  األجانب،  للسياح  الداخلي  السياحي  النقل 
وصالحيتها  فيها،  توافرها  الواجب  االشتراطات 
وكفاءتها. وتساءل الشهابي عن التنسيق بين وزارة 
واإلدارة  السياحة  ووزارة  واالتصاالت  المواصالت 
الــعــامــة لــلــمــرور لــتــحــديــد االشـــتـــراطـــات الــواجــب 
توافرها في الحافالت )الباصات( وتحديد عمرها 

االفتراضي.

�سوؤال �سوري عن النقل ال�سياحي الداخلي لل�سياح

كــــــــــتــــــــــب: عـــــــبـــــــداألمـــــــيـــــــر 
السالطنة

نــاقــشــت لــجــنــة الــخــدمــات 
بمجلس النواب في اجتماعها 
ــدوح  ــ ــمـ ــ بـــــرئـــــاســـــة الـــــنـــــائـــــب مـ
الــــصــــالــــح االقـــــــتـــــــراح بـــرغـــبـــة 
متكامل  مجمع  إنــشــاء  بــشــأن 
ــدد الــــــطــــــوابــــــق بـــمـــركـــز  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
إلقــامــة  النعيم  شــبــاب  تمكين 
الثقافية والتعليمية  األنشطة 
والـــريـــاضـــيـــة فـــيـــه، حــيــث تمت 
الشباب  شــؤون  وزارة  مخاطبة 
والهيئة العامة للرياضة لطلب 

مرئياتهما حول الموضوع.
الــنــواب  يــذكــر أن مــجــلــس 
قـــــــد رفـــــــــع مــــقــــتــــرحــــا بـــصـــفـــة 

سابقة  جلسة  في  االستعجال 
الســـتـــمـــالك بـــعـــض األراضـــــــي 
ــامــــة بــعــض  ــاورة لــــه إلقــ الــــمــــجــ
اإلضافية  والمالعب  المنشآت 

الستيعاب العدد المتزايد من 
ــالـــي وأبــنــائــهــم  األعـــضـــاء واالهـ
الــــمــــشــــاركــــيــــن فــــــي مــخــتــلــف 
األنشطة التي ينظمها المركز.

الثقافية للأن�سطة  متكامل  نيابي الإن�ساء مجمع  اقتراح 
النعي�م �س�باب  بمرك�ز تمكي�ن  والتعليمي�ة والريا�سي�ة 
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بعد مرور عام على »الحرب األوكرانية«، ركزت التعليقات 
الغربية على االنتكاسات العسكرية واالستراتيجية لروسيا. 
بأن  لندن«،  كوليدج  »كينجز  في  فريدمان«،  »لورانس  وعلق 
»بوتين«، قــاد بــالده إلــى »حــرب طويلة األمــد ال يجرؤ فيها 
على االعتراف بالهزيمة مهما بدا الطريق إلى النصر بعيد 
الدولي  »المعهد  من  شاجينا«،  »مــاريــا  وأوضــحــت  المنال«، 
للدراسات االستراتيجية«، أن االقتصاد الروسي يعاني اآلن 

من »الخنق البطيء«، الذي تسبب فيه عقوبات الغرب.
وبـــاإلضـــافـــة إلــــى تــفــاقــم األزمــــــات الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة، 
وتصاعد  الطاقة،  ســوق  وتقلبات  الغذائي،  األمــن  ومشاكل 
الملكي  »الــمــعــهــد  رأى  الــعــظــمــى؛  الـــقـــوى  بــيــن  الــمــنــافــســة 
»االنقسامات  زيــادة  إلــى  أدت  الحرب  أن  الــدولــيــة«،  للشؤون 
ثالث  مــن  سياسيا«،  »وضــعــا  أفـــرزت  حيث  الجيوسياسية«؛ 
ومصالح  قيم  منها  لكل  الـــدول،  مــن  مختلفة  مجموعات 
متضاربة، ما بين أولئك الذين يدعمون روسيا، مثل )روسيا 
البيضاء، وإيران، وكوريا الشمالية، وسوريا(، والذين تعهدوا 
ودول  وحلفاءها(،  الغربية  )الــدول  وتشمل  أوكرانيا،  بدعم 

)تقاوم التدخل و/أو تحتاط في رهاناتها(.
الكتلة األخــيــرة مــن دول في  تــتــكــون  أســاســي،  وبــشــكــل 
والتي  الالتينية،  وأمريكا  وإفريقيا  وآسيا  األوســط  الشرق 
مع  وسياسية  اقتصادية  بعالقات  تتمتع  الحرب  قبل  كانت 
كــل مــن روســيــا والـــغـــرب، دون اعــتــمــاد عــلــى أحــدهــمــا، فيما 
إلــى طــرف على حساب اآلخــر.  يــتــرددون اآلن في االنحياز 
وامتداًدا إلى الحسابات الدقيقة للدول حول الحرب؛ أظهر 
العامة  اآلراء  أن  الخارجية،  للعالقات  األوروبــي  »المجلس 
حول نهايتها، والتصورات عن روسيا، والحاجة إلى حماية 
الديمقراطية، غالًبا ما تتناقض الرؤية تجاهها في الدول 
تلك  مــع  وتــركــيــا-  والــصــيــن  الهند  سيما  -ال  الغربية  غير 

الموجودة في أمريكا الشمالية وأوروبا.
الــدول  الــدولــي، فــإن االنــقــســامــات بين  وعــلــى الصعيد 
الغربية وغير الغربية، تتسم بالضبابية في األمم المتحدة. 
لمنع  )الفيتو(  النقض  حق  »موسكو«،  استخدمت  وبينما 
قرارات مجلس األمن التي تدين أفعالها؛ أصدرت »الجمعية 
الـــعـــامـــة«، إدانـــــات مــتــعــددة مــنــذ بـــدء الـــحـــرب. وفـــي اآلونـــة 
األخيرة، سجل »باتريك وينتور«، في صحيفة »الجارديان«، 
أنه على الرغم من تمرير الجمعية العامة لقرار آخر يدين 
من  والــفــوري  الــمــشــروط  غير  بانسحابها  ويطالب  روســيــا، 
امتناع  مسبقا  معروفا  كان  فإنه  كبيرة«؛  »بأغلبية  أوكرانيا 
الــعــديــد مــن الــــدول عــن الــتــصــويــت، بــمــا فــي ذلـــك الصين، 
والهند، وجنوب إفريقيا، وهي حقيقة تؤكد »عدم اكتراثهم 

بما اعتبروه حرب الغرب«. 
وكما أشار »أليكس فاينز«، من »المعهد الملكي للشؤون 
الدولية«، فإن معظم معارضة اإلدانات في األمم المتحدة 
دولة   17 قــرار  وجــاء  اإلفريقية.  الــدول  لروسيا، جــاءت من 
إفريقية، بما في ذلك الجزائر، وجنوب إفريقيا، والمغرب، 
وإثيوبيا، إما باالمتناع عن التصويت، أو التصويت بالرفض 

لقرارها بإدانة موسكو.
على  أيضا  الــضــوء  المحللون  ذلــك، سلط  على  عــالوة 
سلمية  تسوية  إلــى  بالتوصل  الغربية  غير  الــدول  مطالبة 
أوكرانيا،  تنازالت من  لو تطلب ذلك  سريعة للحرب، حتى 
»اإلجماع  فإن  وبالفعل،  الدولية.  المعايير  عن  والتغاضي 
»النصر األوكــرانــي« فقط، هو  أن  أوروبــا على  الجديد«، في 
الذي سيوقف الحرب -وهو ما أكده »مارك ليونارد، وتيموثي 
ــي  ــ ــارتــــون«، و»إيـــفـــان كــراســتــيــف«، مـــن »الــمــجــلــس األوروبـ جــ
للعالقات الخارجية« - يتناقض مع »سعي الدول اإلفريقية 
على  الضارة  »آثارها  ضوء  في  بسرعة،  إلنهائها  واآلسيوية 

االقتصاد العالمي«.
وفـــي حــيــن أوضـــح »جــيــرالــد فــايــرســتــايــن«، مــن »معهد 
العملية  تــجــاه  الشعبية«،  »الــمــواقــف  أن  األوســــط«،  الــشــرق 
وشــمــال  األوســــط  الــشــرق  منطقة  فــي  الــروســيــة  العسكرية 
إفريقيا »ال يزال يتعين قياسها«، نظًرا إلى كيفية استمرار 
برنامج الغذاء العالمي في التحذير من أزمة انعدام األمن 
»المجلس  ووجـــد  قــبــل.  مــن  مسبوقة  غير  بنسب  الــغــذائــي 
و%48  الهنود،  من   %54 أن  الخارجية«،  للعالقات  األوروبـــي 
في  إنــهــاءهــا  يــريــدون  الصينيين،  مــن  و%48  ــراك،  ــ األتـ مــن 
أراضيها لموسكو،  »كييف« عن  تنازلت  لو  أقرب وقت، حتى 
فيما يوجد تصور مماثل في دول الشرق األوسط وإفريقيا، 
انعدام  ومشاكل  التضخم،  زيــادة  من  شعوبها  تعانى  والتي 

األمن الغذائي.

»الواليات  الدبلوماسية، لم يكن لتأكيد  وعلى الساحة 
األوكرانية  الديمقراطية  حماية  إلــى  الحاجة  المتحدة«، 
-والذي القى صدى لدى األوروبيين- نفس التأثير بالنسبة 
إلى المراقبين غير الغربيين. وأوضح »ليونارد«، و»جارتون«، 
باعتبارها  »الــحــرب«،  عن  »بــايــدن«،  أن حديث  و»كراستيف«، 
»حجة  يــوفــر  ال  واالســتــبــداد«،  الديمقراطية  بين  »صــراعــا 
إشــارة  في  الغربية«،  غير  الــدول  مواطني  لمناشدة  ُمقنعة 
»أفضل  المتطابقة بدول تعتبر نفسها  التصورات غير  إلى 

الديمقراطيات« في جميع أنحاء العالم. 
مــن   %77 أن  الـــــــرأي  اســـتـــطـــالعـــات  ُتـــظـــهـــر  وبـــالـــفـــعـــل، 
الصينيين يعتقدون أن بالدهم هي األقرب إلى »ديمقراطية 
حقيقية«، وهو تقييم سيرفضه الجمهور الغربي بشدة، وهو 
ما ُيدلل على وجود قيم ومعايير مختلفة. وعلى الرغم من 
إشارة »وينتور«، إلى كيفية تحول مؤيدي أوكرانيا الغربيين 
»الحفاظ  مسألة  أنــه  على  لـــ»كــيــيــف«،  دعمهم  استناد  إلــى 
على وحدة األراضي والسيادة، بداًل من الدفاع عنها كدولة 
ديمقراطية«، إال أن حتى هذه الُحجة قد فشلت في إقناع 

دول ذات مصالح مقسمة بين الغرب وروسيا.
ــارة إلـــى كيفية اســتــفــادة  ــ عـــالوة عــلــى ذلـــك، تــمــت اإلشـ
روسيا من مستويات مستقرة من الدعم والتصورات الجيدة 
المؤيد لها في عديد من الدول غير الغربية على الرغم من 
استمرار حربها. وبينما يعتقد 77% من البريطانيين، و%71 
األوروبي،  من األمريكيين، و65% من مواطني دول االتحاد 
أنها إما »ند«، أو »خصم مباشر«؛ فإن 51% من الهنود يرون 
أنها »حليف«، بينما 44% من الصينيين، و55% من األتراك، 

يعتقدون أن بوتين، »شريك ضروري« لبلدانهم. 
وتماشيا مع هذه اإلحصاءات، تتناقض تصورات القوة 
وفي  الغربية.  وغير  الغربية  الــدول  بين  الحالية  الروسية 
في  ــم  ــ آراؤهـ المستطلعة  مــن   %40 مــن  أكــثــر  يعتقد  حــيــن 
اآلن  روســيــا  أن  الــمــتــحــدة،  والـــواليـــات  الــمــتــحــدة،  المملكة 
أضعف بكثير مما كانت عليه قبل فبراير2022؛ يعتقد أكثر 
من 60% من الهنود، وحوالي 40% من الصينيين واألتراك، 

أنها أقوى اآلن، مما كانت عليه. 
وفــــي الـــشـــرق األوســــــط، قــلــلــت »ســيــنــزيــا بــيــانــكــو«، من 
االهتمام  مــن  الــخــارجــيــة«،  للعالقات  األوروبــــي  »المجلس 
ــه«،  ــودتـ ــى »نـــقـــص جـ ــي، وأرجـــعـــت ذلــــك إلــ ــروســ بــالــســالح الــ
ــــذي قد  ــر الـ ــ ــو األمـ و»انـــخـــفـــاض مــســتــويــات صــنــاعــتــه«، وهــ
المنطقة خالل  إلى  المحتملة  مبيعاته  إلى خفض  يؤدي 
أي  له  يكون  لن  الخفض  بأن هذا  القادمة، علمًا  السنوات 
أو  الحرب  المحيطة بقضية  الروايات  بالتعاطف مع  صلة 

حلها.
وبالنسبة إلى ردود الفعل الشرق أوسطية حيال الحرب 
إزاءهــا  الخليج  دول  إلــى حياد  المحللون  أشــار  عــام،  بشكل 
ومــحــاوالتــهــا الــحــفــاظ عــلــى عــالقــاتــهــا مــع »مــوســكــو«، من 
والحــظ  الــطــاقــة.  بمجال  يتعلق  فيما  السيما  تــأثــر،  دون 
بدء  منذ  أنه  رايــس«،  »جامعة  من  أولريشسن«،  »كريستيان 
»لن  الخليج،  دول  أن  الواضح  من  كان  العسكرية،  العملية 
القوى  منافسة  ــرة  دائـ فــي  تــتــورط  أو  أي طــرف  إلــى  تنحاز 
الــعــظــمــى«. وأوضــــح »إمــيــل حــكــيــم«، مــن »الــمــعــهــد الــدولــي 
لــلــدراســات االســتــراتــيــجــيــة«، أنـــه بــعــد فــتــرة قــصــيــرة أصبح 
واضًحا لـ»واشنطن«، »أنه ال توجد القناعات التي يمكن أن 
تغير مواقف وجهات نظر الخليج«، التي ترى أن »الحياد هو 

أفضل مسار للعمل.«
الخليج  دول  استفادة  كيفية  إلــى  »حكيم«،  إشــارة  ومــع 
-السيما السعودية، واإلمارات، وقطر- من الحرب اقتصادًيا 
ــادرات النفطية  وســيــاســًيــا، خــاصــة مــع ارتـــفـــاع أســعــار الـــصـ
األوروبــيــة  الــدول  عــام 2022، في ظل سعي  وأرباحها خــالل 
»بيانكو«،  الروسية؛ خلصت  الطاقة  لمصادر  بدائل  إليجاد 
إلى أنه ال يزال »واضًحا« لهذه الدول أن »االنحياز إلى طرف 
دون اآلخر، لن يصب في مصلحتهم«، خاصة وأنهم وصلوا 
إقليمي  استراتيجي  »فكر  بتبني  االعــتــزاز  درجــة  إلــى  أيًضا 
مستقل«، والنفوذ الدولي األوسع نطاًقا الذي اكتسبته منذ 

اندالع الحرب.
ــارت تــقــاريــر لشبكة »سي  واســتــمــراًرا لــهــذه الــحــجــة، أشـ
إن إن«، عن وجود كل من شركات الدفاع الغربية والروسية 

فــي معرض الــدفــاع الــدولــي »آيــدكــس فــبــرايــر2023« فــي أبو 
ظــبــي، بــاعــتــبــاره »دلــيــاًل إضــافــًيــا«، على »الــحــيــاد الــواضــح«، 
لــدول الــشــرق األوســـط تجاه الــحــرب األوكــرانــيــة، فيما رأى 
»فشلت« خالل  قــد  المتحدة«،  »الــواليــات  أن  »أولــريــشــســن«، 
العام الماضي في إقناع شركائها اإلقليميين بفك االرتباط 
مع روسيا. وأشار »حكيم«، إلى أن حياد دول الخليج، »ربما 
يــعــود تــحــديــًدا إلــى تــضــاؤل ثقتهم فــي واشــنــطــن أكــثــر من 

انجذابهم إلى موسكو«.
»الهيمنة  حــول  »بوتين«،  روايــة  أن  »حكيم«،  تأكيد  ومــع 
أنحاء  لها صدى في جميع  كان  الناتو«،  و»توسع  الغربية«، 
ذهب  وإفريقيا؛  آسيا  دول  بقية  عن  فضال  العربي،  العالم 
»لــيــونــارد«، و»جـــارتـــون«، و»كــراســتــيــف«، إلــى تــصــور مــفــاده أن 
النهاية،  في  مدفوع  ألوكرانيا  واألوروبـــي  األمريكي  »الدعم 
بالرغبة في حماية مصالحهم، بداًل من مجرد الدفاع عن 
المعضلة  معالجة  كيفية  وحـــول  للهجوم.  تتعرض  دولـــة 
على  أنه  المحللون  اقترح  الغربية،  الهيمنة  في  المتمثلة 
القادة الغربيين معاملة »الهند، وتركيا، والبرازيل«، وغيرهم 
معها  التعامل  من  بــداًل  مستقلة،  رؤى  ذات  دوال  باعتبارها 
على أنها داعمة لمواقفها فقط، خاصة أنهم مًعا ال يريدون 
لكن  العالمية«،  الشؤون  »كتلة ما جديدة في مسار  تشكيل 
لــديــهــم مــصــالــح مــتــبــايــنــة أو مــتــنــافــســة يــجــب أخـــذهـــا في 

االعتبار.
وفي ضوء تحليل الديناميكيات األوسع نطاًقا، أوضح 
المعلقون أن ردود الفعل العالمية تجاه الحرب، تؤكد تحوال 
شامال في السياسة العالمية، نحو »نظام متعدد األقطاب«، 
حيث أصبح يتم وضع المصالح الوطنية للدول في طليعة 
االعتبارات االستراتيجية. وأوضح »ليونارد«، أن »المفارقة« 
في تلك الحرب هي أنه بينما أصبح الغرب »أكثر اتحاًدا«، 

فقد أصبح »أقل تأثيًرا في العالم«. 
وفي جزء من هذه التحول، يرى »جارتون«، و»كراستيف«، 
أن »العديد من البلدان غير الغربية يعتقدون أن حقبة ما 
بــعــد الــحــرب الـــبـــاردة قــد انــتــهــت«، وأنـــه بـــداًل مــن أن يكون 
العالمي الجديد »يتميز باالستقطاب بين كتلتين  النظام 
»عالم  سيكون  فــإنــه  والــصــيــن«،  المتحدة  الــواليــات  بقيادة 
ــوى وســـطـــى، مــثــل دول الــخــلــيــج،  مــتــعــدد األقــــطــــاب«، مـــع قـ
هذه  مع  وباالتفاق  الجيوسياسية.  الشؤون  في  نفوذًا  أكثر 
تعتقد  نفسها  الخليج  دول  أن  »حــكــيــم«،  رأى  التقييمات، 
أيًضا أن »ميزان القوى العالمي بدأ يتغير«، حيث أصبحت 
»أقل قوة وازدهــاًرا«، وسط »حالتي الفوضى  الغربية  الدول 

واإلرهاق الداخلية«، خالل العام األول من الحرب.
الغربي ألوكــرانــيــا قد  الــدعــم غير  أن  الــرغــم مــن  وعلى 
ما  سيما  -ال  المعلقين  قبل  من  عليه  الضوء  تسليط  تم 
يجب  وإفريقيا-  األوســط  والــشــرق  والهند  بالصين  يتعلق 
أيضا تأكيد أن الغالبية العظمى من دول العالم تستمر في 
الدبلوماسي،  المستوى  على  موسكو  لتصرفات  معارضتها 
حتى لو لم يقدموا دعًما مالًيا أو عسكرًيا لكييف. وأوضح 
العامة  الجمعية  أعــضــاء  مــن   141 صـــوت  كــيــف  »ويــنــتــور«، 
أغلبية جميع  ذلـــك  فــي  -بــمــا  الــبــالــغ عــددهــم 193 عــضــًوا 
بوقت  حربها  بعد  موسكو  إلدانــة   - اإلقليمية  مجموعاتها 
قصير. وردًا على ضمها العديد من المقاطعات األوكرانية، 
رفضت 143 دولة األمر، مع دعم 5 دول فقط لها. وفي حين 
أشار إلى »تحذير« أوكرانيا من أن عدد الدول التي تدعمها، 
قد »ينخفض إلى 135«، فمن الواضح أن غالبية المجتمع 

الدولي ال تزال تدعمها في حربها الراهنة.
على الــعــمــوم، بعد مــرور عــام على الــحــرب األوكــرانــيــة، 
الدولية  السياسية  والــمــواقــف  والــتــصــورات  اآلراء  تـــزال  ال 
أن  الوضح  من  وبينما  حولها.  واســع  نطاق  على  منقسمة 
الــغــربــي أصــبــح »أكــثــر تــمــاســًكــا« مــن خــالل دعمه  التحالف 
لكييف، إال أن تلك الكتلة الموحدة »ليست بالضرورة أكثر 
مع  تــتــزامــن  مــفــارقــة  وهــي  العالمية،  السياسة  فــي  تــأثــيــًرا 

التصورات عن »ظهور نظام عالمي لما بعد الغرب«.
ومع استمرار الدول غير الغربية رفض إدانة روسيا في 
»واشنطن«  أن  »دليال«، على  يعد  فإن ذلك  المتحدة،  األمم 
ــنـــاع الـــقـــوى الــعــالــمــيــة األخــــرى  فــشــلــت حــتــى اآلن »فــــي إقـ
أرجع  وقــد  ضدها.  عالمي  إجماع  وبناء  روســيــا،  بمناهضة 
المتعلقة  التصورات  إلى  اإلخفاق،  هذا  أسباب  المراقبون 
بالمعايير الغربية المزدوجة، والمصالح الذاتية، والتركيز 
تتوافق  ال  التي  الخاصة  الديمقراطية  القيم  على حماية 

مع المعايير غير الغربية األخرى بالضرورة«. 

لــت فـــي الــعــقــود األخــيــرة  } هـــولـــيـــوود تــحــوَّ
تـــحـــديـــدا إلــــى مــنــصــبــة لـــتـــرويـــج أفـــــالم الــخــيــال 
العلمي، الذي تحول الحقا إلى »تجارب علمية« 
الــــواقــــع، ولــيــس مــجــرد خــيــال ينسب  على أرض 
نفسه إلى العلم، هناك أفالم كثيرة من هذا النوع 
ناقشت أفكارا وتجارب علمية ال حصر لها وعبر 
أحـــداث درامــيــة أو أكــشــن، ثــم تمت الــعــودة إليها 
بمقارنتها  يــقــومــون  يشاهدونها،  مــن  كــان  حين 
بما حدث على أرض الواقع بعد الفيلم بسنوات، 
أحيانًا قصيرة وأحيانًا طويلة، على سبيل المثال 
التعرض  »البرجين« في سبتمبر 2001 تم  حدث 

له في فيلم قبل سنوات من الحدث!
في  معالجته  تمت  والفيروسات  كورونا  وباء 
عديد من األفالم قبل انتشاره بعد ذلك بسنوات، 
ــان« فــي الــصــيــن، بشكل مــحــّدد  ــ بــل تــم ذكـــر »ووهـ

كمصدر النتشار الوباء »المصنع«!
ــاق الــطــائــرة،  ــبــ الــكــائــنــات الــفــضــائــيــة واألطــ
عشرات األفالم والقصص الهوليوودية تناولتها، 
واقعا  أمــرا  باعتبارها  اآلن  عنها  الحديث  ليتم 

سيتم البوح بأسراره قريبا جدا!
ــارب الــعــلــمــيــة  ــتـــجـ } أفـــــالم أخـــــرى حــــول الـ
بدورها  هوليوود  ناقشتها  »الكهرومغناطيسية« 
كــخــيــال عــلــمــي، فــأصــبــح الــحــديــث واقــعــيــا الــيــوم 
 )H.A.R.P( للهارب  واستخدامات  بل  تجارب  عن 
إلــخ.  مناخية  متغيرات  وإحـــداث  و»الــهــولــوغــرام« 
كــذلــك هــنــاك قــصــص عـــن »الـــروبـــوتـــات« وأفـــالم 
ــة، تـــنـــاقـــش درامـــيـــا  ــلـ ــويـ ــوات طـ ــنــ كـــثـــيـــرة مـــنـــذ ســ
أحوالها وتطلعها لتكون كاإلنسان! وأفالم الذكاء 
االصطناعي مليئة بقدرة تلك الروبوتات واآلالت 
ذلك  ليصبح  البشري!  الواقع  في  التحّكم  على 
تناولناه في مقال سابق حول  واقعًا  أمــرًا  بــدوره 
مع  معروفة  أمريكية  صحيفة  مؤخرًا  أجرته  ما 
فــائــق ولــديــه  بــذكــاء اصــطــنــاعــي  ــوت ليتمتع  روبــ

أمنيات مرعبة لتدمير البشرية!
} وألن المعروف عن »هوليوود« أنها الذراع 
ومرتبطة  العالمية(،  العميقة  )للدولة  الفنّية 
تلك  تصنع  ال  فإنها  األمريكية،  باالستخبارات 
األفالم عبثًا! إنها رسائل موجهة إلى العالم كله، 
بسبب سطوة »هوليوود« لتوجيه الوعي العالمي 
وتدريبه لتقّبل الكثير من معطيات المخططات 
عليها،  العمل  يتم  التي  والتكنولوجية  العلمية 
إلنشاء »العصر الجديد«! المتحكم فيه )علميا( 
والتكنولوجي،  االصطناعي  الــذكــاء  آلــيــات  عبر 
ــار الـــخـــارجـــة عن  ــكــ ــًا( عــبــر نــشــر األفــ ــيــ و)أخــــالقــ
نشر  عبر  و)دينيًا(  اإلنسانية،  والطبيعة  الفطرة 
معتقد  ونشوء  األديـــان،  من  والسخرية  اإللــحــاد 
المعتقدات  كــل  بــيــن  هــو خليط  مــوّحــد  عــالــمــي 
بالشرائع  التالعب  بعد  والشيطانية  الباطنية 
التي  الكبرى  الفتنة  ولكأنها  السماوي!  والدين 

ويطرأ  إال  الخليقة!  فــي  منها  جانبا  يسلم  لــن 
اإلنسانية  بعد  ما  لعصر  تمهيدًا  التغيير  عليه 

وزمن اآلالت وزمن الالدين والال إنسان!
»الخيال  أفالم  } مؤخرًا شاهدت فيلما من 
الــعــلــمــي« ولــكــن لــيــس عــلــى نــمــط تــلــك األفـــالم 
الــمــنــتــشــرة حــــول وضــــع )شـــيـــفـــرات( فـــي أجــســام 
هذه  وإنــمــا  فيهم!،  والتحّكم  البشر  جمجمة  أو 
الــوقــت(!  عبر  البشر  )أعــمــار  فــي  التحكم  الــمــرة 
تسرد  بشخصية  ويــبــدأ   !)IN TIME( الفيلم  اســم 
تعيشه  الــذي  العمر  يساوي  المقّنن«  »الوقت  أن 
كإنسان! من يمتلك الوقت يمتلك العمر! ولكن 
ــّم زرع  مــا الــحــيــثــيــة؟! نــحــن فــي عــالــم جــديــد! تـ
الــبــشــر، تحدد  أذرع كــل  )شــيــفــرات وقــتــيــة( عــلــى 
لإلنسان  الــعــمــر  أو  الــوقــت  مــقــدار  أي  مــقــدارهــا 
)جهة تتحّكم بالوقت للناس( فمنهم من يمتلك 
أو  أو شــهــورا  أيــامــا  أو  أو وقته ســاعــات  مــن عمره 
ســنــوات، ويــعــرف كــل شخص كــم تبقى مــن وقته 
كأرقام  الــمــزروعــة  الرقمية(  )الــســاعــة  مــن خــالل 
فــي ذراعــــه، بحيث إن كــل االحــتــيــاجــات مــن أكــل 
ومــواصــالت وســكــن ورفــاهــيــات، يتم شــراؤهــا من 
وقت العمر المتبقي! ومن نفدت ساعته الرقمية 

يقع ميتًا، وال أحد يستغرب ذلك!
لتخزين  مــتــخــصــصــة  شــرطــة  هــنــاك  بـــل   {
سالمة  على  والحفاظ  للناس  العمري(  )الوقت 
الــنــظــام أو »الــجــيــتــو«! وهــنــاك كــالــعــادة لصوص 
ذراع  أن يالمس أحدهم  أعــمــار!، بمجرد  أو  وقــت 
اآلخر يسرق وقته كله أي يسرق عمره في ثواٍن! 
أوقاتًا  أو  أعمارًا  فيملكون  واألثــريــاء  النخب  أما 
رقمية طويلة تصل إلى مئات أو آالف السنوات! 
أو هؤالء وحدهم يمثلون حق ما أسموه الخلود! 
أن  مــا  بنفسها  محتفظة  أشكالهم  تبقى  حيث 
يضعوا )الشيفرة الزمنية( على أذرعهم، والفارق 
بينهم وبين العامة، أن العامة ال يملكون الوقت 
الكافي لحياتهم، إال بقدر ما يتم إعطاؤه لهم أو 

شحن أذرعهم به مقابل عملهم وبشكل يومي!
} خــيــال عــلــمــي مــريــض وشــيــطــانــي كغيره 
من كثير من أفالم الخيال العلمي الهوليوودي، 
تطمح )النخبة الشيطانية( كغيرها مما تحقق 
الــواقــع  أرض  عــلــى  بــصــورة  تحقيقه  إلـــى  الــيــوم 
يـــومـــًا! والــغــريــب أن الــعــالــم صــامــت وهــنــاك من 
ولكن  اهلل،  بيد  األعــمــار  أن  نعرف  نحن  يصفق! 
بعد مخالفة كل سنن اهلل في الطبيعة واإلنسان، 
التوق هذه المرة هو إلثبات أن العلم قد يتمكن 
يوما وقريبًا من التحكم أيضًا في أعمار الناس! 
هـــل هـــو خــيــال عــلــمــي مــريــض أم طــمــوح علمي 
مريض! بعد كل ما تم إفساده على األرض باسم 
العلم والتطور والتكنولوجيا، حتى لم يبق شيء 
إنها فتنة  الجرأة عليه مما خلقه اهلل؟!  تتم  لم 

»الدجال« أو الدجل العلمي!

خيال علمي �شيطاني!
فوزية رشيد

اأوكرانيا«.. وظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب »حرب 
مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية 

منذ أن برز مرض هافانا الغامض على 
 2016 أغسطس  منذ  وبالتحديد  السطح، 
في السفارة األمريكية في العاصمة الكوبية 
ُأتــابــع وأراقــــب كــل التفاصيل  هــافــانــا، وأنـــا 
الــمــتــعــلــقــة بـــهـــذه الـــمـــرض الـــغـــريـــب الـــذي 
وأكتُب  األمريكيين،  الدبلوماسيين  أصــاب 
ُتستجد حــول مصدر  الــتــي  الــتــطــورات  عــن 
الجديدة  الصحية  الــظــاهــرة  هــذه  وأســبــاب 
والفريدة  المتباينة  المرضية  واألعــــراض 
من نوعها، فأول مقال كتبُته لسبر غور هذه 
الظاهرة المرضية كان في 29 أكتوبر 2017 
تحت عنوان: »ماذا حدث لموظفي السفارة 

األمريكية في كوبا«.
ومنذ ذلك الوقت، أي منذ أكثر من سبع 
سنوات والقصة مازالت غامضة كما ظهرت 
انكشافها  حول  والتفسيرات  يــوم،  أول  منذ 
مازالت غير نهائية وال يمكن علميًا الوثوق 
المرضية  األعـــراض  وأســبــاب  ومــصــادر  بها، 
 1500 مــن  أكــثــر  لها  تــعــرض  الــتــي  العقيمة 
دبــلــومــاســي وعــمــيــل أمــريــكــي يــعــمــلــون في 
الصين،  فــي  شنغهاي  فــي  أو  بكوبا،  هافانا 
تحت  مــازالــت  كولومبيا  أو  النمسا،  فــي  أو 
التحقيق والدراسة، ولم تنجح في فك رموز 
الغريبة  الصحية  الــحــاالت  هـــذه  وشــفــرات 

  .)anomalous health incidents(

ــاد  ــجـ ــات والـــتـــحـــقـــيـــقـــات إليـ ــ ـــدراسـ ــالــ ــ فـ
األجوبة الصحيحة والوصول إلى الحقيقة 
وحل اللغز المحير لم تتوقف، وآخرها وردْت 
في النشرة اإلعالمية التي صدرت في األول 
»بيان مدير  من مارس 2023، تحت عنوان: 
االستخبارات القومية حول تقييم مجتمع 
ــاالت الــمــرضــيــة  ــ ــحـ ــ ــارات عــــن الـ ــبــ ــخــ ــتــ االســ
الغريبة«. فهذا التحقيق والتقييم الجديد 
شمل أكثر من 1500 حالة مرضية لموظفين 
أمريكيين يعملون خارج أمريكا في 96 دولة، 
سبع  أجرته  الــذي  التحقيق  هذا  واستغرق 
وكــــاالت اســتــخــبــاراتــيــة ســت ســنــوات، وشمل 
دراسة شاملة ودقيقة لجميع الحاالت التي 
وقعْت بين عامين من 2016 إلى 2018، حيث 
المركزية  االستخبارات  وكالة  مدير  وصف 
 )Central Intelligence Agency إيه()  أي  )سي 
بيل بارنز)Bill Burns( هذا التقرير قائاًل: »إنه 
التحقيق األكبر واألكثر شمولية في تاريخ 
أكــثــر مــن عامين من  وهــو يعكس  الــوكــالــة، 
االستقصائية  واألعــمــال  المعلومات  جمع 
ــذه الـــمـــعـــلـــومـــات مــــن مــجــتــمــع  ــ وتــحــلــيــل هـ
االستخبارات لكل ما يحيط بالحادثة قبل 

وأثناء وبعد وقوعها«.
ــر األخـــــيـــــر لــمــجــتــمــع  ــريــ ــقــ ــتــ وهـــــــــذا الــ

الشاذة  المرضية  الحاالت  عن  المخابرات 
تم تصنيفه بأنه »سري«، حيث ُقدم ملخص 
الــذي  الــبــيــان الصحفي  االســتــنــتــاجــات فــي 
القومية،  االستخبارات  مديرة  به  صرحت 
»نحن  قــائــلــة:   )Avril Haines( هــايــنــز  أفــريــل 
ــود الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــ ــهـ ــ ــوم ُنــــشــــاركــــكــــم جـ ــ ــيــ ــ الــ
واالســتــنــتــاجــات الــتــي تــوصــل إلــيــهــا تقييم 
ــارات حـــــول الــــحــــاالت  ــبــ ــخــ ــتــ مــجــتــمــع االســ
الــصــحــيــة الــغــريــبــة«، كــمــا ورد فــي الــنــشــرة: 
»مـــعـــظـــم وكـــــــاالت مــجــتــمــع االســـتـــخـــبـــارات 
هناك  أن  المستبعد  من  بأنه  اآلن  استنتج 
الــحــاالت  أجــنــبــيــة تتحمل مــســؤولــيــة  جــهــة 
بعض  لها  تعرض  التي  الغريبة  المرضية 
ثغرات  هناك  ومــازالــت  الدبلوماسيين..... 
بجمع  المحيطة  التحديات  بسبب  قائمة 
ــات األجـــنـــبـــيـــة«.  ــهــ ــن الــــجــ ــ الـــمـــعـــلـــومـــات مـ
في  ورد  مــا  حسب  التقرير  استنتج  كــذلــك 
انكشفت على  التي  »األعــراض  بــأن:  البيان 
ــن الــمــحــتــمــل أن تــكــون  الــدبــلــومــاســيــيــن مـ
ــوامـــل ال عـــالقـــة لـــهـــا بـــجـــهـــات أجــنــبــيــة  ــعـ لـ
عدائية، مثل الحاالت المرضية التي كانوا 
يــعــانــون مــنــهــا ســابــقــًا، أو أمــــراض مــعــروفــة 

مسبقًا، أو عوامل بيئية«. 
ــامــــل اســتــبــعــد  ــشــ ــذا الـــتـــحـــقـــيـــق الــ ــهــ فــ
كانت  التي  والتفسيرات  النظريات  إحــدى 
في  تتمثل  والتي  قبل،  من  بقوة  مطروحة 
وجود سالٍح أجنبي خارجي وعدائي تعرض 
أو  الصوتي«،  »الــســالح  مثل  الموظفون،  له 
 pulsed( الكهرومغناطيسية«  األشعة  »سالح 
منه  تنبعث  الــذي   )electromagnetic energy

أو  الميكروويف،  مجال  في  وموجات  طاقة 
 .)radio-frequency energy( الــراديــو  ــرددات  تـ
في  دراســة  ُنشرت   2018 أغسطس  ففي 30  
 Bio( الحيوية«  »الكهرومغناطيسية  مجلة 
Electro Magnetics( وخلصت إلى أن التعرض 

ألشــعــة الــمــيــكــروويــف الــمــوجــودة فــي أفــران 
لتسخين  نستخدمها  الــتــي  الــمــيــكــروويــف 
الطعام وفي الهواتف النقالة قد ُيفسر هذه 
األعراض المرضية الغريبة التي ُأصيب بها 
فعندما  والصين،  كوبا  في  األمريكي  الوفد 
يـــتـــعـــرض اإلنــــســــان ألشـــعـــة الـــمـــيـــكـــروويـــف 
الُمركزة والشديدة فإنه سيحس بالضوضاء 
المرتفعة، وينعكس هذا  العالية واألصوات 
ــن الـــصـــحـــي مــــن حـــيـــث الــشــعــور  ــ عـــلـــى األمــ
ــم تــلــف  بــــالــــصــــداع واإلغـــــمـــــاء واإلرهــــــــــاق ثــ
وارتجاج في المخ، حسب الدراسة المنشورة 
فـــــــي 20 مـــــــارس 2018 فـــــــي مـــجـــلـــة جــمــعــيــة 
عصبية  »بيانات  حول  األمريكيين  األطباء 
لــلــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن الـــذيـــن أفـــــادوا 
بتعرضهم لظواهر صوتية وحسية في كوبا«، 
ــم فــحــص وتــقــيــيــم 21 دبــلــومــاســيــًا  حــيــث تـ
أمــريــكــيــا كــانــوا يــعــمــلــون فــي كــوبــا، وأشـــارت 
الدراسة إلى أن شكوى هؤالء العاملين في 
بتعرض  تفيد  كوبا  في  األمريكية  السفارة 
ــراد لــخــلــل فـــي شــبــكــات الــمــخ،  ــ ــ ــؤالء األفـ ــ هـ
وأفادت بأن هذه األعراض ُتشبه من تعرض 
ــراء حــادثــة  ــ لــحــادثــة ارتـــجـــاج فـــي الـــمـــخ جـ
ســـيـــارة، أو الــســقــوط مــن مــكــان مــرتــفــع، أو 
حـــدوث انــفــجــار، ولــكــن الـــدراســـة لــم تحدد 

مصدر وأسباب هذه الحالة المرضية.
كــمــا أن الــبــحــث الــمــنــشــور فـــي أكــتــوبــر 
 Neural( 2018 في مجلة الحسابات العصبية
والــدالئــل  اإلثــبــاتــات  ــقــدم  ُي  )Computation

العلمية التي تؤشر إلى أن »الهجوم بأشعة 
مـــرض  وراء  ــبـــب  الـــسـ هــــو  الـــمـــيـــكـــروويـــف« 

األمريكيين.
كـــذلـــك ُنـــشـــر تــقــريــر فـــي الـــســـادس من 
القومية  »األكــاديــمــيــات  ديــســمــبــر 2020 مــن 
 National( ــب«  ــ ــطـ ــ والـ والـــهـــنـــدســـة  لـــلـــعـــلـــوم 
 Academies of Sciences, Engineering, and

موظفي  مــرض  »تقييم  Medicine( بعنوان: 

ــم فــي  ــهــ ــالتــ ــائــ ــة وعــ ــيــ ــكــ ــريــ الــــحــــكــــومــــة األمــ
السفارات الخارجية«. وهذا التقرير قام به 
تخصصات  مــن  من 19 خبيرًا  مكون  فريق 
ــاب واإلشـــعـــاع  مـــتـــعـــددة مــنــهــا عــلــم األعــــصــ
من 64 صفحة،  التقرير  وتــكــون  وغيرهما، 
ــاءت االســتــنــتــاجــات الــخــتــامــيــة حسب  ــ وجــ
ــأن: »األعــــراض التي  بــ الــتــقــريــر  مــا ورد فــي 
تـــم كــشــفــهــا عــلــى أول حـــالـــة فـــي الــســفــارة 

األمــريــكــيــة فــي مــديــنــة هــافــانــا بــكــوبــا كانت 
والشعور  النوم  من  االستيقاظ  في  تتمثل 
بــــآالم شـــديـــدة وضــغــط شــديــد فـــي الــوجــه، 
واإلحــــســــاس بـــوجـــود صـــــوٍت حــــاد ومــرتــفــع 
التوازن  جدًا في إحدى األذنين، ثم فقدان 
واإلغماء. وبعد أيام انكشفت أعراض أخرى 
تتمثل في مشكالت واضطرابات في الرؤية، 
ــقــــدان في  ــعـــوبـــات ذهــنــيــة وعــقــلــيــة، وفــ وصـ
ــداع مــزمــن، والــشــعــور بالتعب  الــســمــع، وصــ
ــاق، وفــقــدان الـــذاكـــرة«، كما جــاء في  ــ واإلرهـ
ــأن:  لــجــنــة الــخــبــراء َتــشــعــر بــأن  الــتــقــريــر بــ
األعـــــــراض الـــتـــي أصـــابـــت الــدبــلــومــاســيــيــن 
المباشر  للتعرض  الــتــأثــيــرات  مــع  تــتــوافــق 
لألشعة الكهرومغناطيسية في مجال طاقة 
ــرددات الــراديــو والــمــيــكــروويــف. كما جاء  وتــ
أيضًا في التقرير: »يبدو أن ذبذبات ترددات 
األكــثــر قبواًل  اآللــيــة  الموجهة هــي  الــراديــو 
التي تمت  المرضية  لتفسير هذه الحاالت 
دراستها من قبل اللجنة، إضافة إلى تأثيرات 

الحاالت النفسية لهؤالء الموظفين«.
ــر مــــن ســبــع  ــثـ ــد مـــضـــي أكـ ــعـ ولــــذلــــك وبـ
سنوات على هذه الحاالت الصحية الغريبة، 
والتحقيقات  الـــدراســـات  مــن  الكثير  وبــعــد 
التي لم تنته بعد، ولم ُتنشر نتائجها حتى 
اآلن، إال أن الغموض مازال يحوم حول هذه 
الظاهرة الغريبة. والخالصة التي أستطيع 
المرضية  الــوقــائــع  أن  هــي  لكم  ُأقــدمــهــا  أن 
في  جــادة  األمريكية  والحكومة  صحيحة، 
فــك شــفــراتــهــا وتــؤكــد ذلـــك مــن خـــالل عــدة 
ماديًا،  المتضررين  منها تعويض  مؤشرات 
ومــنــهــا مــوافــقــة مــجــلــس الـــنـــواب بــاإلجــمــاع 
فــي 21 ســبــتــمــبــر 2021، وهـــذه مــن الــحــاالت 
النادرة أن يكون هناك إجماع في المجلس 
ــلــــى قــــانــــون  ــن، عــ ــيــ ــزبــ ــحــ ــة مـــــن الــ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ومـ
 Helping American Victims Afflicted(هافانا
ــع  وقَّ حيث   ،)by Neurological Attacks Act
بايدن على القانون في 8 أكتوبر 2021 وقال 
مــتــعــهــدًا بــإيــجــاد حــل لــهــذه الـــحـــاالت: »أنـــا 
ســعــيــد بــالــتــوقــيــع عــلــى قـــانـــون هــافــانــا من 
أجـــل ضــمــان بــأنــنــا نــقــوم كــل مــا فــي وسعنا 
الذين  األمريكية  الحكومة  أفراد  لمساعدة 
يعانون من الحاالت الصحية الغريبة«، كما 
أضـــــاف: »مــواجــهــة هـــذه الـــحـــاالت هـــي من 

األولويات الرئيسة إلدارتي«. 
بإزالة  كفيلة  تكون  قد  القادمة  واأليــام 
النقاب عن اللغز المحير الذي يحيط بهذا 

المرض الغامض. 
bncftpw@batelco.com.bh  

قد يزعم البعض أنه كان 
يمكن أن يتحول العراق إلى 
ديمقراطية  أمــريــكــيــة  واليـــة 
الناشفة.  أبنائه  رؤوس  لــوال 
ــقــــد فــــضــــلــــوا الــــوصــــايــــة  ــلــ فــ
اإليــــــرانــــــيــــــة عــــلــــى الـــــواليـــــة 
األمريكية. هم السبب في كل 
العشرين سنة  عبر  جــرى  ما 
األحـــزاب  وليست  الماضية. 
التي حكمت العراق وال تزال 
تــحــكــمــه بــالــعــصــا الــطــائــفــيــة 
ــل إنــهــا  اخـــتـــراعـــا أمــريــكــيــا بـ
العراقي  التاريخ  انبعثت من 
الــمــعــاصــر الـــغـــاص بــالــفــتــن 
فالعراقي طائفي  الطائفية. 
كــمــا أن  ذلــــك  يــعــلــن  لـــم  وإن 
نفايات  يفضلون  العراقيين 
ـــران الــســامــة عــلــى حــدائــق  إيـ

الــغــرب الــنــضــرة. لــذلــك فــإنــهــم حــرمــوا أنفسهم 
من التمتع بمنافع االحتالل األمريكي وقاوموه 
ــد اإلنــســانــيــة  ــم ومــــجــــازر ضـ ــرائـ ــه جـ وألـــصـــقـــوا بـ
ارتكبتها شركات أمنية جلبتها الواليات المتحدة 
مضطرة من أجل أال يمعن الشعب العراقي في 
أخطائه ويكرر مهازله التي أبعدته عن الحضن 
فاختار  ينفع  لــم  ذلــك  كــل  أن  غير  الــبــريــطــانــي. 
الشعب العراقي السقوط في المستنقع اإليراني 
بدال من ارتقاء مبنى أمباير ستيت في منهاتن.

ُتقال  أن  يمكن  وســواهــا  الهرطقات  هــذه  كل 
فـــي تــفــســيــر مـــا ُيــســمــى بــالــفــشــل األمـــريـــكـــي في 
العراق. بالرغم من أن الواليات المتحدة نفسها 
وهـــي الــتــي تــعــهــدت بــنــشــر »الــديــمــقــراطــيــة« في 
العراق لم تتعهد يوما ما، ال قبل االحتالل وال 
بأن تقيم دولة معاصرة وحية  في خضم كوارثه 
في العراق ولم تعبر عن رغبتها في إنشاء نظام 
سياسي حديث ولم تكن مستعدة لوضع شركاتها 
أن  الممكن  كان من  تنموية،  في خدمة مشاريع 
ــزءا مــن بــرنــامــج إنــقــاذ ينتقل بــالــعــراق  تــكــون جـ
من حقبة الحروب المتالحقة إلى حقبة سالم، 
تكفي ثروته لتمويل كل ما تحتاجه تلك الحقبة 

من مقومات وعوامل تطور ورقي.
 لم ُتخبر الواليات المتحدة العراقيين بأن 
قد  األمريكي  الفتح  وكــان  محررة  جــاءت  قواتها 
من خالل  األهلية  ترجمته  صــور  أســوأ  عن  ر  عبَّ
ــذي أســســه الــحــاكــم الــمــدنــي  مــجــلــس الــحــكــم الــ
األمريكي ليكون صورة لنظام الحكم المستقبلي 

في العراق.
السياسي  اإلنــجــاز  هــو  الحكم  مجلس  وألن 
ذلك  فــإن  األمــريــكــي  االحــتــالل  لسلطة  الوحيد 
في  السياسية  الــحــيــاة  شــهــدتــه  مــا  كــل  أن  يعني 
ــعـــراق عــبــر الــعــشــريــن ســنــة الــمــاضــيــة هـــو من  الـ
إنــتــاج الــخــيــال األمــريــكــي الــــذي أدرك فــي وقــت 
مبكر أن ما من أحد من القوى اإلقليمية يمكن 
دولة  العراق  بإبقاء  الرغبة  إيــران في  ينافس  أن 
بنشوب  دائما  ومهددة  السيادة  منتهكة  ضعيفة، 
الواليات  كانت  وإذا  مكوناتها.  بين  أهلية  حــرب 

الــمــتــحــدة قـــد رعــــت الــحــرب 
األهــلــيــة األولــــى الــتــي وقعت 
و2008   2006 عــامــي  بــيــن  مـــا 
فإن في إمكان إيران أن ترعى 
حروبا أهلية ال نهاية لها وهي 
التي ال ترى في الحياة حسب 
جمهوريتها  مــؤســس  تعاليم 
اإلســـالمـــيـــة الــخــمــيــنــي ســوى 

مسيرة جنائزية.
تـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــــــواليــــــــــات 
الــــمــــتــــحــــدة مــــــع إيـــــــــــران فــي 
الــمــســألــة  ــي  فــ إال  ــل شـــــيء  كــ
ــرى في  ــا جــ الـــعـــراقـــيـــة. كـــل مـ
ــراق عــبــر الــعــشــريــن سنة  ــعـ الـ
الماضية هو تجسيد لتسوية 

أمريكية – إيرانية. 
وليس من العقل أن ُيقال 
الـــواليـــات  فـــاجـــأت  إيــــــران  إن 
تلك  الــعــراق.  فــي  الضخم  بحضورها  المتحدة 

كذبة ينبغي عدم تصديقها. 
لقد تم التمهيد للغزو األمريكي باتفاق مع 
إيران التي أكدت غير مرة أن ذلك الغزو ما كان 
من الممكن أن ُينجز لوال تعاونها. وألنها تملك 
ومن  الــعــراق  مــن  لالنتقام  األســبــاب  مــن  الكثير 
شعبه فقد كانت مساهمتها ضرورية بالنسبة إلى 
الغزاة الذين فتحوا حدود العراق لمليشياتها ما 

إن سقط النظام العراقي.
اليوم تضغط الواليات المتحدة على رئيس 
الحكومة العراقية الحالي من أجل خفض تبعية 
حكومته وليس العراق إليران. يمكن البحث عن 

حلول في ظل تلك المقاربة المرنة. 
الهيمنة  على  أمريكي  اعتراض  هناك  ليس 
اإليرانية على العراق. االعتراض يضع الحكومة 
وحدها موضع المساءلة وباألخص على مستوى 
الــتــحــويــالت الــمــالــيــة الــصــريــحــة الــتــي تــمــر عبر 
الــهــروب منها من  دائـــرة يمكن  »ســويــفــت«.  نظام 
إلى  الــدوالر  خالل اختراع سبل جديدة لتهريب 
إيران ومليشياتها في لبنان واليمن وسوريا، ذلك 
يكون  لــن  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  رئــيــس  تعهد  ألن 
الموالية  التنسيقي  ملزما لقوى تحالف اإلطار 
إليران التي تدعمه في إطار التسوية األمريكية 

– اإليرانية.
ــم تــكــف  ــزو لــ ــغــ ـــرت عـــلـــى الــ ــرون ســـنـــة مــ ــشــ عــ
ــات الــمــتــحــدة عـــن رغــبــتــهــا فـــي أن ُتــديــر  ــواليــ الــ
إجــراء  مــن  مــا  مــن مكانها.  الــعــراق  فــي  العجلة 
ــعــــراق عــلــى طــريــق  حــقــيــقــي يــمــكــن أن يــضــع الــ
سيادته  لتأكيد  أمــامــه  الــبــاب  ويفتح  استقالله 

التي صارت مجرد وهم. 
الـــدوالر  تهريب  جــرس  األمــريــكــان  دق  حين 
العراق  فإنهم قد حصروا  العراق  إيــران من  إلى 
في دوالرهم ولم يخفضوا من مستوى كراهيتهم 
ستظل  صغيرة  حروبا  فيه  خاضوا  الــذي  للبلد 

تدينهم كما هي حرب الفلوجة.

} كاتب عراقي

ه��ل ت��م ف��ك ل��غ��ز ال��م��ر���ض الأم��ري��ك��ي ال��غ��ام�����ض؟

بقلم:
 د. إسماعيل محمد املدني

ع�شرون عاما من الف�شل والخيبة في العراق!

 بقلم : 
فاروق يوسف }
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
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أثناء بحثنا عن طرق االحتفاظ بوزن صحي وفي سبيل 
المختصون،  بها  ينصح  الــتــي  الغذائية  الحميات  تطبيق 
نلجأ إلى البحث عن بديل للسكر الطبيعي الذي نستخدمه 

بشكل يومي في المشروبات وصناعة الحلويات. 
ــل الــســكــر  ــدائـ ــي بـ وبــالــطــبــع نــعــتــقــد أن الـــحـــل يـــكـــون فـ
الصناعية والتي يروج لها على أساس انها بديل آمن وأقل 

ضرًرا.
دراسة  المستمرة كشفت  واألبحاث  الدراسات  ولكن مع 
األسبوع  ونشرتها  كلينيك،  كليفالند  أجرتها  جديدة  طبية 
الماضي مجلة )نيتشر ميديسن( ارتباط المحلي الصناعي 
ــتـــول( بــــزيــــادة خــطــر اإلصــــابــــة بــالــنــوبــات الــقــلــبــيــة  ــريـ ــثـ )اريـ

والسكتات الدماغية.
إضافة  أن  ووجــدوا  4000 شخص  الدراسة على  أجريت 
الدموية  الصفائح  إلــى  أو  عــام  بشكل  الــدم  إلــى  اريثريتول 
الصفائح  وجعل  الــدم  تخثر  إلــى  تــؤدي  النزيف  لوقف  مًعا 

الدموية أكثر نشاطا في تشكيل جلطة.
للعلم مادة اريثريتول هي بدائل صناعية منتشرة بشكل 
الحرارية،  السعرات  المنخفضة  الغذائية  الــمــواد  في  كبير 
والكربوهيدرات المنخفضة والمنتجات المعتمدة في حمية 

الكيتو.
اريثريتول  مــن  منخفضة  كميات  اإلنــســان  جسم  ينتج 
أن  يمكن  منه  إضافية  كمية  أي  فــإن  لذلك  طبيعي،  بشكل 

تتراكم في الجسم وتسبب مشاكل صحية. 
استخدام  األفــضــل- تجنب  -بــل  الــحــرص  وجــب  لذلك 
المحليات الصناعية ومحاولة التعود على تذوق المشروبات 
بدون سكر، لمن يرغب في اتباع حمية غذائية معينة فيبتعد 
مذاق  بديل، ألن  هناك  يكون  أن  وليس ضروريا  السكر  عن 
حد  إلــى  تدريجيا  وتقليصهما  تعود  مسألة  والملح  السكر 

االستغناء عنهما أمر ليس صعبا مع الوقت.
متعددة  أنـــواع  تتوافر  الحلويات  بــدائــل  إلــى  وبالنسبة 
من الفواكه الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة وفي نفس 

الوقت سعراتها الحرارية مقبولة في األنظمة الصحية.
دائـــمـــا يــمــدنــا الــعــلــم والــعــلــمــاء بــالــجــديــد والــتــطــورات 

الطبية، فاحرص عزيزي القارئ على صحتك.

بدائل السكر
 ومخاطر جديدة
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الخليج الطبي والسكر« 
يقدم باقة جديدة للحفاظ على صحة الكلى واستعدادا لرمضان

تزامنا مع اليوم العالمي للكلى الخميس 9 مارس وبمناسبة اقتراب شهر رمضان 
الكلى  ألهــم فحوصات  جــديــدة  باقة  والسكر   الطبي  الخليج  مركز  يــقــدم   الــمــبــارك، 

الضرورية  والباقة تشمل زيارة االستشاري المتخصص.
السكري،  القلب،  أمـــراض  تشمل  التي  المعدية  غير  األمـــراض  أن  المعروف  مــن 
وأمراض الكلى المزمنة، هي األسباب الرئيسية للوفاة التي غالًبا ما تتضمن عالًجا  
والباقات  الحصرية  الــعــروض  تقديم  على  المركز  يحرص  لذلك  مستمرة،  ومتابعة 

المتنوعة لمتابعة صحة المرضى ورواد المركز على أيدي األطباء المختصين.
لالستعالم اتصل على 17239239
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ــن فــــــــريــــــــق الـــــــجـــــــراحـــــــة  ــ ــكــ ــ ــمــ ــ ــ ت
بــمــســتــشــفــى الــــســــالم الــتــخــصــصــي 
لمريضة  نوعية  عملية  إجـــراء  مــن 
تــعــانــي مـــن ورم في  كـــانـــت  ســتــيــنــيــة 
إلـــى اإلثــنــي  الــمــعــدة  بــوابــة  منطقة 
الجراحي  الــفــريــق  قــام  عــشــر، حيث 
المكون من الدكتور هاني الساعاتي 
استشاري الجراحة العامة وجراحة 
محمد  والدكتور  واألورام  المناظير 
الــــســــويــــدي اســــتــــشــــاري الـــجـــراحـــة 
الـــعـــامـــة والــمــنــاظــيــر مـــســـاعـــدا أول 
باستئصال  الزبير  محمد  والدكتور 

ورم خبيث بشكل كلي بالمنظار.
في  الــعــيــادة  المريضة  وراجــعــت 
المستشفى وهي تعاني ألما وعسرا 
فـــي الــهــضــم مـــع فـــقـــدان الــــــوزن ما 
غضون  في  كيلوجرامات   10 يقارب 
ــفــــحــــوصــــات  شــــهــــر وبـــــعـــــد عــــمــــل الــ
الــمــطــلــوبــة بــالــكــامــل ومــنــهــا إجـــراء 
اتضح  التشخيصي  المعدة  منظار 
ــود ورم  أن الــمــريــضــة تــعــانــي مــن وجـ
الــمــعــدة وخــبــيــث ويسبب  كــبــيــر فـــي 
إلى  المعدة  بــوابــة  فــي  انــســدادا  لها 

المريء.

الساعاتي  هــانــي  الــدكــتــور  وقـــال 
لـــ»الــخــلــيــج الـــطـــبـــي«: عــنــد مــعــايــنــة 
الحالة تم التحرك السريع وإجراء 
استكمال  وبعد  الالزمة  الفحوصات 
ــات وتــشــخــيــص  ــفــــحــــوصــ جـــمـــيـــع الــ
مجلس  في  مناقشتها  تمت  الحالة 
بــالــتــدخــل  ــرار  ــقــ الــ ــاذ  واتــــخــ األورام 
ــورم مــن  ــ ــ ــي الســـتـــئـــصـــال الـ ــراحـ ــجـ الـ

جذوره.
ــت بـــالـــمـــنـــظـــار  ــ ــمـ ــ ــة تـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
ــي مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــ ــــي وهـ ــراحـ ــ ــــجـ الـ
الــدقــيــقــة والــمــعــقــدة ومــــن خــاللــهــا 

المعدة،  أربـــاع  ثــالثــة  استئصال  تــم 
وفـــي بــعــض األحــيــان الــمــعــدة كلها، 
الــغــدد  مــراكــز  وتطهير  تنظيف  مــع 

الليمفاوية.
حوالي  العملية  استغرقت  وقــد 
أربــــع ســـاعـــات، مـــن دون حــــدوث أي 

مضاعفات. 
وســــــــوف تـــقـــيـــم الـــمـــريـــضـــة فــي 
ــدة  ــ ــ ــلـــة واحـ ــيـ ــزة لـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــنــــايــــة الـ الــــعــ
للمالحظة وعناية األطباء ومن ثم 
تتراوح  مدة  عادية  غرفة  إلى  نقلها 

ثالثة أيام حتى تتعافى كليا.

آثار تجميل األسنان السياحي
الدكتورة حوراء الراشد: تجميل األسنان يجب أن 
يكون آخر خطوة في الخطة العالجية وليس أولها

يحتل سرطان القولون والمستقيم في البحرين لدى 
نسبة  وتبلغ  الــثــدي  ســرطــان  بعد  الثانية  المرتبة  النساء 
اإلصابة أكثر من 7% من جميع حاالت السرطان في النساء، 
إلــى %14  ويــصــل  األولـــى  المرتبة  الــرجــال فيحتل  فــي  أمــا 
بحسب إحصائيات وزارة الصحة، لذا حاور الخليج الطبي 
الدكتورة سهير آل سعد استشاري الجراحة العامة ومناظير 
األورام بمركز الدكتورة سهير آل سعد الطبي لنتعرف على 

مستجدات اإلصابة بالمرض وأحدث طرق العالج.
ــا عـــوامـــل الـــخـــطـــورة الــمــســبــبــة لــســرطــان الــقــولــون  *مــ

والمستقيم؟
أو  الكرونز  مثل  المزمنة  القولون  التهابات  أمــراض   -

التهابات القولون التقرحي.
الــتــاريــخ الــعــائــلــي لــســرطــان الــقــولــون وزوائــــد الــقــولــون 

اللحمية
أمراض جينية تسبب سرطان القولون.

أسلوب حياة الرفاهية وتشمل: 
* عدم ممارسة الرياضة والحركة القليلة. 

* وجبات قليلة في الخضروات والفواكه 
* وجبات قليلة األلياف وعالية الدهون مثل الوجبات 

السريعة.
* وجبات عالية في اللحوم الحمراء وخاصة المصنعة 

مثل النقانق واللحوم الباردة وغيرها. 
زيادة الوزن والسمنة، شرب الكحول، التدخين. 

*هل أستطيع حماية نفسي من سرطان القولون؟
الــدوري  الفحص  هو  عامة  بصفة  النافعة  الوسيلة   -
لسرطان  المبكر  الــكــشــف  فــي  نفعل  كــمــا  المبكر  للكشف 

الثدي ونبدأ عند سن 40.
معظم  ألن  القولون  منظار  هي  الكشف  وسيلة  وتكون 
على  تحتوي  لحمية  بزائدة  تبدأ  القولون  سرطان  حــاالت 
سنوات  القولون  في  تكون  اللحمية  وهــذه  متحولة  خاليا 
قبل أن تتحول إلى سرطان. في البداية قد ال تكون هناك 
واستئصالها مبكرا هو أفضل  المنظار  أعراض ولذلك  أي 

حماية من اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم.
واالمــتــنــاع عن  والــريــاضــة  الصحية  الــوجــبــات  أن  كــمــا 
الكحول يقلل نسبة اإلصابة. كما وجدت  التدخين وشرب 
يحمي  قليلة  بجرعات  األسبرين  أخذ  أن  الــدراســات  بعض 

من سرطان القولون كما يحمي من جلطات القلب.
*ما أعراض سرطان القولون؟

-أعــــــراض الـــقـــولـــون الــرئــيــســيــة هـــي تــغــيــر فـــي عملية 
ــراج، إمــســاك أو إســهــال أو االثــنــيــن مــعــا. مــغــص في  ــ اإلخــ
البطن، غثيان، فقدان شهية ونزول في الوزن. وقد يصاحب 

ذلك نزيف متقطع، أنيميا وتعنية.

مصاحب  غير  يكون  أن  الــقــولــون  لسرطان  يمكن  كما 
ألعـــــراض فــتــرة لــيــســت قــصــيــرة ولـــذلـــك يــنــصــح الــمــرضــى 
المعرضين لسرطان القولون )وجود تاريخ عائلي أو أنيميا( 

بعمل فحوصات حتى قبل ظهور أعراض.
*ما الفحوصات المطلوبة؟

عدم  مــن  للتأكد  الـــدم  فحص  الــمــرضــى  على  يجب   -
وجود أنيميا، فحص الخروج للتأكد من عدم وجود نزيف 

من القولون.
فتحة  طريق  عــن  للمستقيم  الــيــدوي  الــجــراح  فحص 

الشرج يعطي معلومات كثيرة للجراح عن التشخيص.
ضرورية  بالصبغة  المقطعية  األشعة  أو  األلتراساوند 

في بعض الحاالت. 
أورام  تشخيص  فــي  أســاســيــا  يعتبر  الــقــولــون  ومــنــظــار 
ــعـــالج يــكــون  ــون، االلـــتـــهـــابـــات الــمــزمــنــة وأحـــيـــانـــا الـ ــولـ ــقـ الـ

باستئصال الزوائد اللحمية داخل القولون.
*ما العالج لسرطان القولون بصفة عامة؟

1. جراحي:
استئصال القولون ويكون المسمى يعتمد على الجزء 
الــمــســتــأصــل مــثــل الــقــولــون األيــمــن )الــصــاعــد( الــقــولــون 
السيني  والقولون  المستعرض  والقولون  )النازل(  األيسر 

والمستقيم.
أكثر  وهــو  التصاعدي  أو  األيــمــن  الــقــولــون  استئصال 
بــنــســبــة 41.9%. وكــلــمــا كــان  الــقــولــون  عــمــلــيــة شــائــعــة فـــي 
إلى  المريض  المستقيم كانت فرصة احتياج  المرض في 
فتحة في القولون إلى الخارج قبل منطقة المرض أو فوق 

المنطقة المصابة. 
ــذه الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة قـــد تــكــون تــقــلــيــديــة عن  وهــ
طريق فتح البطن أو عن طريق المنظار. ويعتمد اختيار 
حالة  كــانــت  إذا  للمريض،  الــعــامــة  الــحــالــة  على  الطريقة 
ــوارئ أم ال، عــمــر الــمــريــض، خـــطـــورة الــتــخــديــر، خــبــرة  ــ طـ
استئصالها  الـــمـــراد  الــمــصــابــة  الــمــنــطــقــة  الـــجـــراح، حــجــم 

ومكانها في القولون.
أ - فتح البطن بالطريقة التقليدية واستئصال الجزء 
المصاب ثم خياطة الجزء السليم العلوي بالجزء أسفل 
في  الجراحية.  الدباسة  استخدام  أو  االستئصال  منطقة 
إلى  المريض  ويحتاج  التوصيل  يمكن  ال  األحــيــان  بعض 
إلــى خــارج البطن للتخلص من  إخــراج جــزء من القولون 
ــذا قــد يكون  الــفــضــالت فــي كــيــس مثبت عــلــى الــبــطــن. وهـ

مؤقتا أو نهائيا.
ب - اســتــئــصــال الــقــولــون بــمــنــظــار الــبــطــن عــن طريق 
فتحات صغيرة في جدار البطن وإدخال األدوات الجراحية 
وعمليات  القولون.  الستئصال  الفتحات  هــذه  طريق  عن 
المنظار سهلت للمريض العودة إلى حياته الطبيعية في 
فتح  عمليات  عن  نتائجها  في  فــرق  ال  ولكن  فترة قصيرة 
البطن على المدى البعيد من عودة المرض أو الوفاة من 

المرض.
ت - قد يضطر الجراح إلى تحويل العملية من منظار 
إلـــى فــتــح بــطــن إذا وجـــد عــنــد دخــولــه الــتــصــاقــات شــديــدة 
تمنعه من إكمال عمله، إذا حصل نزيف ال يمكن السيطرة 
كبيرة في  بزيادة  المريض مصابا  كان  إذا  بالمنظار،  عليه 
الوزن، إذا كان هناك صعوبة في رؤية األعضاء داخل البطن 
اإلكمال  الجراح  استطاعة  وعــدم  كبير  ورم  وجــود  بوضوح، 

بالمنظار.
2. عالج كيميائي وإشعاع

ويعتمد على مرحلة الورم وموقعه وكلما كان الورم في 
مراحله األولى قد ال يحتاج إال إلى استئصال عن طريق 

منظار للقولون دون عالج آخر بعد ذلك.
إلى  يحتاج  قــد  القولون  ســرطــان  عــالج  بالذكر  يجدر 
على حسب  العملية  بعد  أو  قبل  وإشعاعي  كيميائي  عالج 

مكان الورم والمرحلة التي يكون فيها.
ويعد عالج سرطان القولون متطورا ونسبة عالية من 

الشفاء من المرض.

مستشفى السالم التخصصي يجري عملية ناجحة ونوعية لمريضة ستينية 

الدكتور هاني الساعاتي: تم استئصال ورم كبير بالمنظار الجراحي مع استئصال ثالثة أرباع المعدة

ــه مـــكـــان وانــتــشــار  ــنــــان أصـــبـــح لـ طـــب األســ
بــيــن األفـــــراد، لــدرجــة أنـــه فــي بــعــض األحــيــان 
أصبح وسيلة من وسائل الترف لدى البعض. 
يرجع سبب ذلــك الــى ارتــفــاع وارتــقــاء مستوى 
ــن مـــــدى أهــمــيــة  ــــاص عــ ــخـ ــ ــي لـــــدى األشـ ــوعــ الــ
ــن أجـــل  الـــعـــنـــايـــة بــصــحــة الـــفـــم واألســـــنـــــان مــ
في  فائق.  جمال  ذي  ومظهر  صحية  ابتسامة 
الراشد  حــوراء  الدكتورة  توضح  التالي  الحوار 

المقصود بتجميل األسنان السياحي.
أواًل - ما هو تجميل األسنان السياحي؟ 

لقد بدأت بإطالق هذا المصطلح مؤخرًا 
مفهوم  هو  الظاهرة.  هــذه  انتشار  كثرة  بسبب 
خاطئ زرعه بعض العيادات الخارجية في ذهن 
وتجميل  مــعــالــجــة  عــلــى  يحثهم  الــمــراجــعــيــن 
وقد  بأسعار ضئيلة.  أخرى  بلدان  األسنان في 
الــمــال من  تعتبر رمــزيــة فقط مــن أجــل كسب 
األسنان  حالة  عن  النظر  وبغض  المراجعين 
لديهم. وهذا المفهوم ال يتفق بتاتًا مع مبادئ 
الطب، حيث إن أول وأهم مبدأ في الطب بشكل 
عــام وفــي طب األســنــان بشكل خــاص هو إزالــة 
وتخفيف األلم من المريض عن طريق العثور 
عــلــى ســبــب ذلـــك األلـــم ومــعــالــجــتــه. ال يتعلق 
األمر بالكلفة، ولكن مع األسف هذه الظاهرة 

منتشرة ليس فقط في البحرين.
على  سلبية  آثــار  السياحي  للتجميل  هــل 

صحة الفم واألسنان؟
نعم بالطبع، أي إجراء في تجميل االسنان 
يـــكـــون مــبــنــيــا عــلــى أســـــاس صــحــي.  بـــد أن  ال 
تجميل  الــى  الــمــراجــع  يتجه  أن  الخطأ  فمن 
على  أواًل  الــتــســوس  معالجة  دون  مــن  أســنــانــه 
المريض  يقوم  أن  الخطأ  ومن  المثال.  سبيل 
للتنظيف  الخضوع  دون  من  أسنانه  بتبييض 
أساسية  تعتبر  الــتــي  الــمــبــادئ،  هـــذه  كــل  أواًل. 
ــان، يــتــم  ــنـ ــــالج نـــاجـــحـــة لـــأسـ لـــوضـــع خـــطـــة عـ
التغاضي عنها في مفهوم التجميل السياحي، 
التجميل  ــراءات  ــ إلجـ الــمــراجــع  يخضع  حــيــث 
بسعر  هوليوود  ابتسامة  أو  الخزفية  كالقشور 
التحتية«  »البنية  معالجة  دون  ومــن  رخــيــص 
الى  يـــؤدي  بــال شــك ســوف  أواًل. هــذا  لأسنان 

فشل في العالج التجميلي مهما كان متقنا. 
األعــزاء من  القراء  إلى جميع   نصيحتي 

أجل تجنب هذه اآلثار:
الـــتـــرويـــجـــيـــة  اإلعــــــــالنــــــــات  يـــــــحـــــــذروا  أن 
وبــالــخــصــوص الــخــارجــيــة الــتــي تــدعــوهــم الــى 
هناك  أن  كما  بسيط،  بسعر  األســنــان  تجميل 
لها  يعيروا  أن  السعر يجب  تسبق  عدة عوامل 
االنــتــبــاه مــثــل عـــدد ســنــوات الــخــبــرة للطبيب، 

المستخدمة  واألدوات  والمواد  العالج،  وجــودة 
لــلــعــمــلــيــات واي مــعــلــومــات  الــنــجــاح  – قــصــص 
عــامــة عــن الــطــبــيــب والــعــيــادة قــبــل خضوعهم 
ــم مــن هـــذا هو  ألي نــوعــيــة مــن الـــعـــالج. واألهــ
الــتــشــخــيــص وخــطــة الـــعـــالج الــصــحــيــحــة قبل 

البدء بأي إجراء.
فليس من الصحيح أن تباشروا في تجميل 
فيها  الطبيب  تقابلون  مــرة  أول  مــن  األســنــان 
او جاهزة إلجــراء  أسنانكم سليمة  تكن  لم  إن 
الــتــجــمــيــل، وإن كــنــتــم تــعــانــون مـــن تــســوس أو 
أوال  بمعالجتها  أنصحكم  األســنــان  فــي  تــآكــل 
ــكــــم ومـــــن أجـــــل صـــحـــة فــمــكــم  ــوالــ لـــتـــوفـــيـــر أمــ
الحالية والمستقبلية، ومن ثم القيام بعمليات 
حاجة  فــي  كنتم  إن  لكم،  المناسبة  التجميل 
إلــيــهــا بــالــفــعــل. كــمــا أتــمــنــى مــنــكــم مــراجــعــة 
فهم  واستشارتهم،  واألخــذ  أوال  الوطن  أطباء 
أكثر، حيث  بصحتكم  يهتمون  ســوف  شك  بال 
وبالخصوص  لكم  دائــمــا  موجودين  سيكونون 
للقيام  وقــت  أي  فــي  إليهم  تحتاجون  عندما 
أقول  وأن  التوقف،  لذا هنا يجب  بالتعديالت، 
لكم المثل المتداول كثيرا: »ليس كل ما يلمع 
ذهبا«، فال تكونوا أنتم الضحية لمن لم يتبعوا 

مبادئ طب األسنان الصحيحة. 

الدكتورة سهير آل سعد لـ»الخليج الطبي«: سرطان القولون 
يبدأ بزائدة لحمية كامنة سنوات ثم يتحول إلى سرطان 

االستئصال المبكر هو أفضل حماية من اإلصابة بسرطان القولون

أثناء بحثنا عن طرق االحتفاظ بوزن صحي وفي سبيل 
المختصون،  بها  ينصح  الــتــي  الغذائية  الحميات  تطبيق 
نلجأ إلى البحث عن بديل للسكر الطبيعي الذي نستخدمه 

بشكل يومي في المشروبات وصناعة الحلويات. 
ــل الــســكــر  ــدائـ ــي بـ وبــالــطــبــع نــعــتــقــد أن الـــحـــل يـــكـــون فـ
الصناعية والتي يروج لها على أساس انها بديل آمن وأقل 

ضرًرا.
دراسة  المستمرة كشفت  واألبحاث  الدراسات  ولكن مع 
األسبوع  ونشرتها  كلينيك،  كليفالند  أجرتها  جديدة  طبية 
الماضي مجلة )نيتشر ميديسن( ارتباط المحلي الصناعي 
ــتـــول( بــــزيــــادة خــطــر اإلصــــابــــة بــالــنــوبــات الــقــلــبــيــة  ــريـ ــثـ )اريـ

والسكتات الدماغية.
إضافة  أن  ووجــدوا  4000 شخص  الدراسة على  أجريت 
الدموية  الصفائح  إلــى  أو  عــام  بشكل  الــدم  إلــى  اريثريتول 
الصفائح  وجعل  الــدم  تخثر  إلــى  تــؤدي  النزيف  لوقف  مًعا 

الدموية أكثر نشاطا في تشكيل جلطة.
للعلم مادة اريثريتول هي بدائل صناعية منتشرة بشكل 
الحرارية،  السعرات  المنخفضة  الغذائية  الــمــواد  في  كبير 
والكربوهيدرات المنخفضة والمنتجات المعتمدة في حمية 

الكيتو.
اريثريتول  مــن  منخفضة  كميات  اإلنــســان  جسم  ينتج 
أن  يمكن  منه  إضافية  كمية  أي  فــإن  لذلك  طبيعي،  بشكل 

تتراكم في الجسم وتسبب مشاكل صحية. 
استخدام  األفــضــل- تجنب  -بــل  الــحــرص  وجــب  لذلك 
المحليات الصناعية ومحاولة التعود على تذوق المشروبات 
بدون سكر، لمن يرغب في اتباع حمية غذائية معينة فيبتعد 
مذاق  بديل، ألن  هناك  يكون  أن  وليس ضروريا  السكر  عن 
حد  إلــى  تدريجيا  وتقليصهما  تعود  مسألة  والملح  السكر 

االستغناء عنهما أمر ليس صعبا مع الوقت.
متعددة  أنـــواع  تتوافر  الحلويات  بــدائــل  إلــى  وبالنسبة 
من الفواكه الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة وفي نفس 

الوقت سعراتها الحرارية مقبولة في األنظمة الصحية.
دائـــمـــا يــمــدنــا الــعــلــم والــعــلــمــاء بــالــجــديــد والــتــطــورات 

الطبية، فاحرص عزيزي القارئ على صحتك.

بدائل السكر
 ومخاطر جديدة

العدد )16419( - السنة الثامنة واألربعون - الثالثاء 15 شعبان 1444هـ - 7 مارس 2023م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الخليج الطبي والسكر« 
يقدم باقة جديدة للحفاظ على صحة الكلى واستعدادا لرمضان

تزامنا مع اليوم العالمي للكلى الخميس 9 مارس وبمناسبة اقتراب شهر رمضان 
الكلى  ألهــم فحوصات  جــديــدة  باقة  والسكر   الطبي  الخليج  مركز  يــقــدم   الــمــبــارك، 

الضرورية  والباقة تشمل زيارة االستشاري المتخصص.
السكري،  القلب،  أمـــراض  تشمل  التي  المعدية  غير  األمـــراض  أن  المعروف  مــن 
وأمراض الكلى المزمنة، هي األسباب الرئيسية للوفاة التي غالًبا ما تتضمن عالًجا  
والباقات  الحصرية  الــعــروض  تقديم  على  المركز  يحرص  لذلك  مستمرة،  ومتابعة 

المتنوعة لمتابعة صحة المرضى ورواد المركز على أيدي األطباء المختصين.
لالستعالم اتصل على 17239239
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ــن فــــــــريــــــــق الـــــــجـــــــراحـــــــة  ــ ــكــ ــ ــمــ ــ ــ ت
بــمــســتــشــفــى الــــســــالم الــتــخــصــصــي 
لمريضة  نوعية  عملية  إجـــراء  مــن 
تــعــانــي مـــن ورم في  كـــانـــت  ســتــيــنــيــة 
إلـــى اإلثــنــي  الــمــعــدة  بــوابــة  منطقة 
الجراحي  الــفــريــق  قــام  عــشــر، حيث 
المكون من الدكتور هاني الساعاتي 
استشاري الجراحة العامة وجراحة 
محمد  والدكتور  واألورام  المناظير 
الــــســــويــــدي اســــتــــشــــاري الـــجـــراحـــة 
الـــعـــامـــة والــمــنــاظــيــر مـــســـاعـــدا أول 
باستئصال  الزبير  محمد  والدكتور 

ورم خبيث بشكل كلي بالمنظار.
في  الــعــيــادة  المريضة  وراجــعــت 
المستشفى وهي تعاني ألما وعسرا 
فـــي الــهــضــم مـــع فـــقـــدان الــــــوزن ما 
غضون  في  كيلوجرامات   10 يقارب 
ــفــــحــــوصــــات  شــــهــــر وبـــــعـــــد عــــمــــل الــ
الــمــطــلــوبــة بــالــكــامــل ومــنــهــا إجـــراء 
اتضح  التشخيصي  المعدة  منظار 
ــود ورم  أن الــمــريــضــة تــعــانــي مــن وجـ
الــمــعــدة وخــبــيــث ويسبب  كــبــيــر فـــي 
إلى  المعدة  بــوابــة  فــي  انــســدادا  لها 

المريء.

الساعاتي  هــانــي  الــدكــتــور  وقـــال 
لـــ»الــخــلــيــج الـــطـــبـــي«: عــنــد مــعــايــنــة 
الحالة تم التحرك السريع وإجراء 
استكمال  وبعد  الالزمة  الفحوصات 
ــات وتــشــخــيــص  ــفــــحــــوصــ جـــمـــيـــع الــ
مجلس  في  مناقشتها  تمت  الحالة 
بــالــتــدخــل  ــرار  ــقــ الــ ــاذ  واتــــخــ األورام 
ــورم مــن  ــ ــ ــي الســـتـــئـــصـــال الـ ــراحـ ــجـ الـ

جذوره.
ــت بـــالـــمـــنـــظـــار  ــ ــمـ ــ ــة تـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
ــي مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــ ــــي وهـ ــراحـ ــ ــــجـ الـ
الــدقــيــقــة والــمــعــقــدة ومــــن خــاللــهــا 

المعدة،  أربـــاع  ثــالثــة  استئصال  تــم 
وفـــي بــعــض األحــيــان الــمــعــدة كلها، 
الــغــدد  مــراكــز  وتطهير  تنظيف  مــع 

الليمفاوية.
حوالي  العملية  استغرقت  وقــد 
أربــــع ســـاعـــات، مـــن دون حــــدوث أي 

مضاعفات. 
وســــــــوف تـــقـــيـــم الـــمـــريـــضـــة فــي 
ــدة  ــ ــ ــلـــة واحـ ــيـ ــزة لـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــنــــايــــة الـ الــــعــ
للمالحظة وعناية األطباء ومن ثم 
تتراوح  مدة  عادية  غرفة  إلى  نقلها 

ثالثة أيام حتى تتعافى كليا.

آثار تجميل األسنان السياحي
الدكتورة حوراء الراشد: تجميل األسنان يجب أن 
يكون آخر خطوة في الخطة العالجية وليس أولها

يحتل سرطان القولون والمستقيم في البحرين لدى 
نسبة  وتبلغ  الــثــدي  ســرطــان  بعد  الثانية  المرتبة  النساء 
اإلصابة أكثر من 7% من جميع حاالت السرطان في النساء، 
إلــى %14  ويــصــل  األولـــى  المرتبة  الــرجــال فيحتل  فــي  أمــا 
بحسب إحصائيات وزارة الصحة، لذا حاور الخليج الطبي 
الدكتورة سهير آل سعد استشاري الجراحة العامة ومناظير 
األورام بمركز الدكتورة سهير آل سعد الطبي لنتعرف على 

مستجدات اإلصابة بالمرض وأحدث طرق العالج.
ــا عـــوامـــل الـــخـــطـــورة الــمــســبــبــة لــســرطــان الــقــولــون  *مــ

والمستقيم؟
أو  الكرونز  مثل  المزمنة  القولون  التهابات  أمــراض   -

التهابات القولون التقرحي.
الــتــاريــخ الــعــائــلــي لــســرطــان الــقــولــون وزوائــــد الــقــولــون 

اللحمية
أمراض جينية تسبب سرطان القولون.

أسلوب حياة الرفاهية وتشمل: 
* عدم ممارسة الرياضة والحركة القليلة. 

* وجبات قليلة في الخضروات والفواكه 
* وجبات قليلة األلياف وعالية الدهون مثل الوجبات 

السريعة.
* وجبات عالية في اللحوم الحمراء وخاصة المصنعة 

مثل النقانق واللحوم الباردة وغيرها. 
زيادة الوزن والسمنة، شرب الكحول، التدخين. 

*هل أستطيع حماية نفسي من سرطان القولون؟
الــدوري  الفحص  هو  عامة  بصفة  النافعة  الوسيلة   -
لسرطان  المبكر  الــكــشــف  فــي  نفعل  كــمــا  المبكر  للكشف 

الثدي ونبدأ عند سن 40.
معظم  ألن  القولون  منظار  هي  الكشف  وسيلة  وتكون 
على  تحتوي  لحمية  بزائدة  تبدأ  القولون  سرطان  حــاالت 
سنوات  القولون  في  تكون  اللحمية  وهــذه  متحولة  خاليا 
قبل أن تتحول إلى سرطان. في البداية قد ال تكون هناك 
واستئصالها مبكرا هو أفضل  المنظار  أعراض ولذلك  أي 

حماية من اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم.
واالمــتــنــاع عن  والــريــاضــة  الصحية  الــوجــبــات  أن  كــمــا 
الكحول يقلل نسبة اإلصابة. كما وجدت  التدخين وشرب 
يحمي  قليلة  بجرعات  األسبرين  أخذ  أن  الــدراســات  بعض 

من سرطان القولون كما يحمي من جلطات القلب.
*ما أعراض سرطان القولون؟

-أعــــــراض الـــقـــولـــون الــرئــيــســيــة هـــي تــغــيــر فـــي عملية 
ــراج، إمــســاك أو إســهــال أو االثــنــيــن مــعــا. مــغــص في  ــ اإلخــ
البطن، غثيان، فقدان شهية ونزول في الوزن. وقد يصاحب 

ذلك نزيف متقطع، أنيميا وتعنية.

مصاحب  غير  يكون  أن  الــقــولــون  لسرطان  يمكن  كما 
ألعـــــراض فــتــرة لــيــســت قــصــيــرة ولـــذلـــك يــنــصــح الــمــرضــى 
المعرضين لسرطان القولون )وجود تاريخ عائلي أو أنيميا( 

بعمل فحوصات حتى قبل ظهور أعراض.
*ما الفحوصات المطلوبة؟

عدم  مــن  للتأكد  الـــدم  فحص  الــمــرضــى  على  يجب   -
وجود أنيميا، فحص الخروج للتأكد من عدم وجود نزيف 

من القولون.
فتحة  طريق  عــن  للمستقيم  الــيــدوي  الــجــراح  فحص 

الشرج يعطي معلومات كثيرة للجراح عن التشخيص.
ضرورية  بالصبغة  المقطعية  األشعة  أو  األلتراساوند 

في بعض الحاالت. 
أورام  تشخيص  فــي  أســاســيــا  يعتبر  الــقــولــون  ومــنــظــار 
ــعـــالج يــكــون  ــون، االلـــتـــهـــابـــات الــمــزمــنــة وأحـــيـــانـــا الـ ــولـ ــقـ الـ

باستئصال الزوائد اللحمية داخل القولون.
*ما العالج لسرطان القولون بصفة عامة؟

1. جراحي:
استئصال القولون ويكون المسمى يعتمد على الجزء 
الــمــســتــأصــل مــثــل الــقــولــون األيــمــن )الــصــاعــد( الــقــولــون 
السيني  والقولون  المستعرض  والقولون  )النازل(  األيسر 

والمستقيم.
أكثر  وهــو  التصاعدي  أو  األيــمــن  الــقــولــون  استئصال 
بــنــســبــة 41.9%. وكــلــمــا كــان  الــقــولــون  عــمــلــيــة شــائــعــة فـــي 
إلى  المريض  المستقيم كانت فرصة احتياج  المرض في 
فتحة في القولون إلى الخارج قبل منطقة المرض أو فوق 

المنطقة المصابة. 
ــذه الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة قـــد تــكــون تــقــلــيــديــة عن  وهــ
طريق فتح البطن أو عن طريق المنظار. ويعتمد اختيار 
حالة  كــانــت  إذا  للمريض،  الــعــامــة  الــحــالــة  على  الطريقة 
ــوارئ أم ال، عــمــر الــمــريــض، خـــطـــورة الــتــخــديــر، خــبــرة  ــ طـ
استئصالها  الـــمـــراد  الــمــصــابــة  الــمــنــطــقــة  الـــجـــراح، حــجــم 

ومكانها في القولون.
أ - فتح البطن بالطريقة التقليدية واستئصال الجزء 
المصاب ثم خياطة الجزء السليم العلوي بالجزء أسفل 
في  الجراحية.  الدباسة  استخدام  أو  االستئصال  منطقة 
إلى  المريض  ويحتاج  التوصيل  يمكن  ال  األحــيــان  بعض 
إلــى خــارج البطن للتخلص من  إخــراج جــزء من القولون 
ــذا قــد يكون  الــفــضــالت فــي كــيــس مثبت عــلــى الــبــطــن. وهـ

مؤقتا أو نهائيا.
ب - اســتــئــصــال الــقــولــون بــمــنــظــار الــبــطــن عــن طريق 
فتحات صغيرة في جدار البطن وإدخال األدوات الجراحية 
وعمليات  القولون.  الستئصال  الفتحات  هــذه  طريق  عن 
المنظار سهلت للمريض العودة إلى حياته الطبيعية في 
فتح  عمليات  عن  نتائجها  في  فــرق  ال  ولكن  فترة قصيرة 
البطن على المدى البعيد من عودة المرض أو الوفاة من 

المرض.
ت - قد يضطر الجراح إلى تحويل العملية من منظار 
إلـــى فــتــح بــطــن إذا وجـــد عــنــد دخــولــه الــتــصــاقــات شــديــدة 
تمنعه من إكمال عمله، إذا حصل نزيف ال يمكن السيطرة 
كبيرة في  بزيادة  المريض مصابا  كان  إذا  بالمنظار،  عليه 
الوزن، إذا كان هناك صعوبة في رؤية األعضاء داخل البطن 
اإلكمال  الجراح  استطاعة  وعــدم  كبير  ورم  وجــود  بوضوح، 

بالمنظار.
2. عالج كيميائي وإشعاع

ويعتمد على مرحلة الورم وموقعه وكلما كان الورم في 
مراحله األولى قد ال يحتاج إال إلى استئصال عن طريق 

منظار للقولون دون عالج آخر بعد ذلك.
إلى  يحتاج  قــد  القولون  ســرطــان  عــالج  بالذكر  يجدر 
على حسب  العملية  بعد  أو  قبل  وإشعاعي  كيميائي  عالج 

مكان الورم والمرحلة التي يكون فيها.
ويعد عالج سرطان القولون متطورا ونسبة عالية من 

الشفاء من المرض.

مستشفى السالم التخصصي يجري عملية ناجحة ونوعية لمريضة ستينية 

الدكتور هاني الساعاتي: تم استئصال ورم كبير بالمنظار الجراحي مع استئصال ثالثة أرباع المعدة

ــه مـــكـــان وانــتــشــار  ــنــــان أصـــبـــح لـ طـــب األســ
بــيــن األفـــــراد، لــدرجــة أنـــه فــي بــعــض األحــيــان 
أصبح وسيلة من وسائل الترف لدى البعض. 
يرجع سبب ذلــك الــى ارتــفــاع وارتــقــاء مستوى 
ــن مـــــدى أهــمــيــة  ــــاص عــ ــخـ ــ ــي لـــــدى األشـ ــوعــ الــ
ــن أجـــل  الـــعـــنـــايـــة بــصــحــة الـــفـــم واألســـــنـــــان مــ
في  فائق.  جمال  ذي  ومظهر  صحية  ابتسامة 
الراشد  حــوراء  الدكتورة  توضح  التالي  الحوار 

المقصود بتجميل األسنان السياحي.
أواًل - ما هو تجميل األسنان السياحي؟ 

لقد بدأت بإطالق هذا المصطلح مؤخرًا 
مفهوم  هو  الظاهرة.  هــذه  انتشار  كثرة  بسبب 
خاطئ زرعه بعض العيادات الخارجية في ذهن 
وتجميل  مــعــالــجــة  عــلــى  يحثهم  الــمــراجــعــيــن 
وقد  بأسعار ضئيلة.  أخرى  بلدان  األسنان في 
الــمــال من  تعتبر رمــزيــة فقط مــن أجــل كسب 
األسنان  حالة  عن  النظر  وبغض  المراجعين 
لديهم. وهذا المفهوم ال يتفق بتاتًا مع مبادئ 
الطب، حيث إن أول وأهم مبدأ في الطب بشكل 
عــام وفــي طب األســنــان بشكل خــاص هو إزالــة 
وتخفيف األلم من المريض عن طريق العثور 
عــلــى ســبــب ذلـــك األلـــم ومــعــالــجــتــه. ال يتعلق 
األمر بالكلفة، ولكن مع األسف هذه الظاهرة 

منتشرة ليس فقط في البحرين.
على  سلبية  آثــار  السياحي  للتجميل  هــل 

صحة الفم واألسنان؟
نعم بالطبع، أي إجراء في تجميل االسنان 
يـــكـــون مــبــنــيــا عــلــى أســـــاس صــحــي.  بـــد أن  ال 
تجميل  الــى  الــمــراجــع  يتجه  أن  الخطأ  فمن 
على  أواًل  الــتــســوس  معالجة  دون  مــن  أســنــانــه 
المريض  يقوم  أن  الخطأ  ومن  المثال.  سبيل 
للتنظيف  الخضوع  دون  من  أسنانه  بتبييض 
أساسية  تعتبر  الــتــي  الــمــبــادئ،  هـــذه  كــل  أواًل. 
ــان، يــتــم  ــنـ ــــالج نـــاجـــحـــة لـــأسـ لـــوضـــع خـــطـــة عـ
التغاضي عنها في مفهوم التجميل السياحي، 
التجميل  ــراءات  ــ إلجـ الــمــراجــع  يخضع  حــيــث 
بسعر  هوليوود  ابتسامة  أو  الخزفية  كالقشور 
التحتية«  »البنية  معالجة  دون  ومــن  رخــيــص 
الى  يـــؤدي  بــال شــك ســوف  أواًل. هــذا  لأسنان 

فشل في العالج التجميلي مهما كان متقنا. 
األعــزاء من  القراء  إلى جميع   نصيحتي 

أجل تجنب هذه اآلثار:
الـــتـــرويـــجـــيـــة  اإلعــــــــالنــــــــات  يـــــــحـــــــذروا  أن 
وبــالــخــصــوص الــخــارجــيــة الــتــي تــدعــوهــم الــى 
هناك  أن  كما  بسيط،  بسعر  األســنــان  تجميل 
لها  يعيروا  أن  السعر يجب  تسبق  عدة عوامل 
االنــتــبــاه مــثــل عـــدد ســنــوات الــخــبــرة للطبيب، 

المستخدمة  واألدوات  والمواد  العالج،  وجــودة 
لــلــعــمــلــيــات واي مــعــلــومــات  الــنــجــاح  – قــصــص 
عــامــة عــن الــطــبــيــب والــعــيــادة قــبــل خضوعهم 
ــم مــن هـــذا هو  ألي نــوعــيــة مــن الـــعـــالج. واألهــ
الــتــشــخــيــص وخــطــة الـــعـــالج الــصــحــيــحــة قبل 

البدء بأي إجراء.
فليس من الصحيح أن تباشروا في تجميل 
فيها  الطبيب  تقابلون  مــرة  أول  مــن  األســنــان 
او جاهزة إلجــراء  أسنانكم سليمة  تكن  لم  إن 
الــتــجــمــيــل، وإن كــنــتــم تــعــانــون مـــن تــســوس أو 
أوال  بمعالجتها  أنصحكم  األســنــان  فــي  تــآكــل 
ــكــــم ومـــــن أجـــــل صـــحـــة فــمــكــم  ــوالــ لـــتـــوفـــيـــر أمــ
الحالية والمستقبلية، ومن ثم القيام بعمليات 
حاجة  فــي  كنتم  إن  لكم،  المناسبة  التجميل 
إلــيــهــا بــالــفــعــل. كــمــا أتــمــنــى مــنــكــم مــراجــعــة 
فهم  واستشارتهم،  واألخــذ  أوال  الوطن  أطباء 
أكثر، حيث  بصحتكم  يهتمون  ســوف  شك  بال 
وبالخصوص  لكم  دائــمــا  موجودين  سيكونون 
للقيام  وقــت  أي  فــي  إليهم  تحتاجون  عندما 
أقول  وأن  التوقف،  لذا هنا يجب  بالتعديالت، 
لكم المثل المتداول كثيرا: »ليس كل ما يلمع 
ذهبا«، فال تكونوا أنتم الضحية لمن لم يتبعوا 

مبادئ طب األسنان الصحيحة. 

الدكتورة سهير آل سعد لـ»الخليج الطبي«: سرطان القولون 
يبدأ بزائدة لحمية كامنة سنوات ثم يتحول إلى سرطان 

االستئصال المبكر هو أفضل حماية من اإلصابة بسرطان القولون

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16419/pdf/1-Supplime/16419.pdf?fixed421
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1325015
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1325016
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
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أثناء بحثنا عن طرق االحتفاظ بوزن صحي وفي سبيل 
المختصون،  بها  ينصح  الــتــي  الغذائية  الحميات  تطبيق 
نلجأ إلى البحث عن بديل للسكر الطبيعي الذي نستخدمه 

بشكل يومي في المشروبات وصناعة الحلويات. 
ــل الــســكــر  ــدائـ ــي بـ وبــالــطــبــع نــعــتــقــد أن الـــحـــل يـــكـــون فـ
الصناعية والتي يروج لها على أساس انها بديل آمن وأقل 

ضرًرا.
دراسة  المستمرة كشفت  واألبحاث  الدراسات  ولكن مع 
األسبوع  ونشرتها  كلينيك،  كليفالند  أجرتها  جديدة  طبية 
الماضي مجلة )نيتشر ميديسن( ارتباط المحلي الصناعي 
ــتـــول( بــــزيــــادة خــطــر اإلصــــابــــة بــالــنــوبــات الــقــلــبــيــة  ــريـ ــثـ )اريـ

والسكتات الدماغية.
إضافة  أن  ووجــدوا  4000 شخص  الدراسة على  أجريت 
الدموية  الصفائح  إلــى  أو  عــام  بشكل  الــدم  إلــى  اريثريتول 
الصفائح  وجعل  الــدم  تخثر  إلــى  تــؤدي  النزيف  لوقف  مًعا 

الدموية أكثر نشاطا في تشكيل جلطة.
للعلم مادة اريثريتول هي بدائل صناعية منتشرة بشكل 
الحرارية،  السعرات  المنخفضة  الغذائية  الــمــواد  في  كبير 
والكربوهيدرات المنخفضة والمنتجات المعتمدة في حمية 

الكيتو.
اريثريتول  مــن  منخفضة  كميات  اإلنــســان  جسم  ينتج 
أن  يمكن  منه  إضافية  كمية  أي  فــإن  لذلك  طبيعي،  بشكل 

تتراكم في الجسم وتسبب مشاكل صحية. 
استخدام  األفــضــل- تجنب  -بــل  الــحــرص  وجــب  لذلك 
المحليات الصناعية ومحاولة التعود على تذوق المشروبات 
بدون سكر، لمن يرغب في اتباع حمية غذائية معينة فيبتعد 
مذاق  بديل، ألن  هناك  يكون  أن  وليس ضروريا  السكر  عن 
حد  إلــى  تدريجيا  وتقليصهما  تعود  مسألة  والملح  السكر 

االستغناء عنهما أمر ليس صعبا مع الوقت.
متعددة  أنـــواع  تتوافر  الحلويات  بــدائــل  إلــى  وبالنسبة 
من الفواكه الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة وفي نفس 

الوقت سعراتها الحرارية مقبولة في األنظمة الصحية.
دائـــمـــا يــمــدنــا الــعــلــم والــعــلــمــاء بــالــجــديــد والــتــطــورات 

الطبية، فاحرص عزيزي القارئ على صحتك.

بدائل السكر
 ومخاطر جديدة
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الخليج الطبي والسكر« 
يقدم باقة جديدة للحفاظ على صحة الكلى واستعدادا لرمضان

تزامنا مع اليوم العالمي للكلى الخميس 9 مارس وبمناسبة اقتراب شهر رمضان 
الكلى  ألهــم فحوصات  جــديــدة  باقة  والسكر   الطبي  الخليج  مركز  يــقــدم   الــمــبــارك، 

الضرورية  والباقة تشمل زيارة االستشاري المتخصص.
السكري،  القلب،  أمـــراض  تشمل  التي  المعدية  غير  األمـــراض  أن  المعروف  مــن 
وأمراض الكلى المزمنة، هي األسباب الرئيسية للوفاة التي غالًبا ما تتضمن عالًجا  
والباقات  الحصرية  الــعــروض  تقديم  على  المركز  يحرص  لذلك  مستمرة،  ومتابعة 

المتنوعة لمتابعة صحة المرضى ورواد المركز على أيدي األطباء المختصين.
لالستعالم اتصل على 17239239

18

ــن فــــــــريــــــــق الـــــــجـــــــراحـــــــة  ــ ــكــ ــ ــمــ ــ ــ ت
بــمــســتــشــفــى الــــســــالم الــتــخــصــصــي 
لمريضة  نوعية  عملية  إجـــراء  مــن 
تــعــانــي مـــن ورم في  كـــانـــت  ســتــيــنــيــة 
إلـــى اإلثــنــي  الــمــعــدة  بــوابــة  منطقة 
الجراحي  الــفــريــق  قــام  عــشــر، حيث 
المكون من الدكتور هاني الساعاتي 
استشاري الجراحة العامة وجراحة 
محمد  والدكتور  واألورام  المناظير 
الــــســــويــــدي اســــتــــشــــاري الـــجـــراحـــة 
الـــعـــامـــة والــمــنــاظــيــر مـــســـاعـــدا أول 
باستئصال  الزبير  محمد  والدكتور 

ورم خبيث بشكل كلي بالمنظار.
في  الــعــيــادة  المريضة  وراجــعــت 
المستشفى وهي تعاني ألما وعسرا 
فـــي الــهــضــم مـــع فـــقـــدان الــــــوزن ما 
غضون  في  كيلوجرامات   10 يقارب 
ــفــــحــــوصــــات  شــــهــــر وبـــــعـــــد عــــمــــل الــ
الــمــطــلــوبــة بــالــكــامــل ومــنــهــا إجـــراء 
اتضح  التشخيصي  المعدة  منظار 
ــود ورم  أن الــمــريــضــة تــعــانــي مــن وجـ
الــمــعــدة وخــبــيــث ويسبب  كــبــيــر فـــي 
إلى  المعدة  بــوابــة  فــي  انــســدادا  لها 

المريء.

الساعاتي  هــانــي  الــدكــتــور  وقـــال 
لـــ»الــخــلــيــج الـــطـــبـــي«: عــنــد مــعــايــنــة 
الحالة تم التحرك السريع وإجراء 
استكمال  وبعد  الالزمة  الفحوصات 
ــات وتــشــخــيــص  ــفــــحــــوصــ جـــمـــيـــع الــ
مجلس  في  مناقشتها  تمت  الحالة 
بــالــتــدخــل  ــرار  ــقــ الــ ــاذ  واتــــخــ األورام 
ــورم مــن  ــ ــ ــي الســـتـــئـــصـــال الـ ــراحـ ــجـ الـ

جذوره.
ــت بـــالـــمـــنـــظـــار  ــ ــمـ ــ ــة تـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
ــي مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــ ــــي وهـ ــراحـ ــ ــــجـ الـ
الــدقــيــقــة والــمــعــقــدة ومــــن خــاللــهــا 

المعدة،  أربـــاع  ثــالثــة  استئصال  تــم 
وفـــي بــعــض األحــيــان الــمــعــدة كلها، 
الــغــدد  مــراكــز  وتطهير  تنظيف  مــع 

الليمفاوية.
حوالي  العملية  استغرقت  وقــد 
أربــــع ســـاعـــات، مـــن دون حــــدوث أي 

مضاعفات. 
وســــــــوف تـــقـــيـــم الـــمـــريـــضـــة فــي 
ــدة  ــ ــ ــلـــة واحـ ــيـ ــزة لـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــنــــايــــة الـ الــــعــ
للمالحظة وعناية األطباء ومن ثم 
تتراوح  مدة  عادية  غرفة  إلى  نقلها 

ثالثة أيام حتى تتعافى كليا.

آثار تجميل األسنان السياحي
الدكتورة حوراء الراشد: تجميل األسنان يجب أن 
يكون آخر خطوة في الخطة العالجية وليس أولها

يحتل سرطان القولون والمستقيم في البحرين لدى 
نسبة  وتبلغ  الــثــدي  ســرطــان  بعد  الثانية  المرتبة  النساء 
اإلصابة أكثر من 7% من جميع حاالت السرطان في النساء، 
إلــى %14  ويــصــل  األولـــى  المرتبة  الــرجــال فيحتل  فــي  أمــا 
بحسب إحصائيات وزارة الصحة، لذا حاور الخليج الطبي 
الدكتورة سهير آل سعد استشاري الجراحة العامة ومناظير 
األورام بمركز الدكتورة سهير آل سعد الطبي لنتعرف على 

مستجدات اإلصابة بالمرض وأحدث طرق العالج.
ــا عـــوامـــل الـــخـــطـــورة الــمــســبــبــة لــســرطــان الــقــولــون  *مــ

والمستقيم؟
أو  الكرونز  مثل  المزمنة  القولون  التهابات  أمــراض   -

التهابات القولون التقرحي.
الــتــاريــخ الــعــائــلــي لــســرطــان الــقــولــون وزوائــــد الــقــولــون 

اللحمية
أمراض جينية تسبب سرطان القولون.

أسلوب حياة الرفاهية وتشمل: 
* عدم ممارسة الرياضة والحركة القليلة. 

* وجبات قليلة في الخضروات والفواكه 
* وجبات قليلة األلياف وعالية الدهون مثل الوجبات 

السريعة.
* وجبات عالية في اللحوم الحمراء وخاصة المصنعة 

مثل النقانق واللحوم الباردة وغيرها. 
زيادة الوزن والسمنة، شرب الكحول، التدخين. 

*هل أستطيع حماية نفسي من سرطان القولون؟
الــدوري  الفحص  هو  عامة  بصفة  النافعة  الوسيلة   -
لسرطان  المبكر  الــكــشــف  فــي  نفعل  كــمــا  المبكر  للكشف 

الثدي ونبدأ عند سن 40.
معظم  ألن  القولون  منظار  هي  الكشف  وسيلة  وتكون 
على  تحتوي  لحمية  بزائدة  تبدأ  القولون  سرطان  حــاالت 
سنوات  القولون  في  تكون  اللحمية  وهــذه  متحولة  خاليا 
قبل أن تتحول إلى سرطان. في البداية قد ال تكون هناك 
واستئصالها مبكرا هو أفضل  المنظار  أعراض ولذلك  أي 

حماية من اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم.
واالمــتــنــاع عن  والــريــاضــة  الصحية  الــوجــبــات  أن  كــمــا 
الكحول يقلل نسبة اإلصابة. كما وجدت  التدخين وشرب 
يحمي  قليلة  بجرعات  األسبرين  أخذ  أن  الــدراســات  بعض 

من سرطان القولون كما يحمي من جلطات القلب.
*ما أعراض سرطان القولون؟

-أعــــــراض الـــقـــولـــون الــرئــيــســيــة هـــي تــغــيــر فـــي عملية 
ــراج، إمــســاك أو إســهــال أو االثــنــيــن مــعــا. مــغــص في  ــ اإلخــ
البطن، غثيان، فقدان شهية ونزول في الوزن. وقد يصاحب 

ذلك نزيف متقطع، أنيميا وتعنية.

مصاحب  غير  يكون  أن  الــقــولــون  لسرطان  يمكن  كما 
ألعـــــراض فــتــرة لــيــســت قــصــيــرة ولـــذلـــك يــنــصــح الــمــرضــى 
المعرضين لسرطان القولون )وجود تاريخ عائلي أو أنيميا( 

بعمل فحوصات حتى قبل ظهور أعراض.
*ما الفحوصات المطلوبة؟

عدم  مــن  للتأكد  الـــدم  فحص  الــمــرضــى  على  يجب   -
وجود أنيميا، فحص الخروج للتأكد من عدم وجود نزيف 

من القولون.
فتحة  طريق  عــن  للمستقيم  الــيــدوي  الــجــراح  فحص 

الشرج يعطي معلومات كثيرة للجراح عن التشخيص.
ضرورية  بالصبغة  المقطعية  األشعة  أو  األلتراساوند 

في بعض الحاالت. 
أورام  تشخيص  فــي  أســاســيــا  يعتبر  الــقــولــون  ومــنــظــار 
ــعـــالج يــكــون  ــون، االلـــتـــهـــابـــات الــمــزمــنــة وأحـــيـــانـــا الـ ــولـ ــقـ الـ

باستئصال الزوائد اللحمية داخل القولون.
*ما العالج لسرطان القولون بصفة عامة؟

1. جراحي:
استئصال القولون ويكون المسمى يعتمد على الجزء 
الــمــســتــأصــل مــثــل الــقــولــون األيــمــن )الــصــاعــد( الــقــولــون 
السيني  والقولون  المستعرض  والقولون  )النازل(  األيسر 

والمستقيم.
أكثر  وهــو  التصاعدي  أو  األيــمــن  الــقــولــون  استئصال 
بــنــســبــة 41.9%. وكــلــمــا كــان  الــقــولــون  عــمــلــيــة شــائــعــة فـــي 
إلى  المريض  المستقيم كانت فرصة احتياج  المرض في 
فتحة في القولون إلى الخارج قبل منطقة المرض أو فوق 

المنطقة المصابة. 
ــذه الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة قـــد تــكــون تــقــلــيــديــة عن  وهــ
طريق فتح البطن أو عن طريق المنظار. ويعتمد اختيار 
حالة  كــانــت  إذا  للمريض،  الــعــامــة  الــحــالــة  على  الطريقة 
ــوارئ أم ال، عــمــر الــمــريــض، خـــطـــورة الــتــخــديــر، خــبــرة  ــ طـ
استئصالها  الـــمـــراد  الــمــصــابــة  الــمــنــطــقــة  الـــجـــراح، حــجــم 

ومكانها في القولون.
أ - فتح البطن بالطريقة التقليدية واستئصال الجزء 
المصاب ثم خياطة الجزء السليم العلوي بالجزء أسفل 
في  الجراحية.  الدباسة  استخدام  أو  االستئصال  منطقة 
إلى  المريض  ويحتاج  التوصيل  يمكن  ال  األحــيــان  بعض 
إلــى خــارج البطن للتخلص من  إخــراج جــزء من القولون 
ــذا قــد يكون  الــفــضــالت فــي كــيــس مثبت عــلــى الــبــطــن. وهـ

مؤقتا أو نهائيا.
ب - اســتــئــصــال الــقــولــون بــمــنــظــار الــبــطــن عــن طريق 
فتحات صغيرة في جدار البطن وإدخال األدوات الجراحية 
وعمليات  القولون.  الستئصال  الفتحات  هــذه  طريق  عن 
المنظار سهلت للمريض العودة إلى حياته الطبيعية في 
فتح  عمليات  عن  نتائجها  في  فــرق  ال  ولكن  فترة قصيرة 
البطن على المدى البعيد من عودة المرض أو الوفاة من 

المرض.
ت - قد يضطر الجراح إلى تحويل العملية من منظار 
إلـــى فــتــح بــطــن إذا وجـــد عــنــد دخــولــه الــتــصــاقــات شــديــدة 
تمنعه من إكمال عمله، إذا حصل نزيف ال يمكن السيطرة 
كبيرة في  بزيادة  المريض مصابا  كان  إذا  بالمنظار،  عليه 
الوزن، إذا كان هناك صعوبة في رؤية األعضاء داخل البطن 
اإلكمال  الجراح  استطاعة  وعــدم  كبير  ورم  وجــود  بوضوح، 

بالمنظار.
2. عالج كيميائي وإشعاع

ويعتمد على مرحلة الورم وموقعه وكلما كان الورم في 
مراحله األولى قد ال يحتاج إال إلى استئصال عن طريق 

منظار للقولون دون عالج آخر بعد ذلك.
إلى  يحتاج  قــد  القولون  ســرطــان  عــالج  بالذكر  يجدر 
على حسب  العملية  بعد  أو  قبل  وإشعاعي  كيميائي  عالج 

مكان الورم والمرحلة التي يكون فيها.
ويعد عالج سرطان القولون متطورا ونسبة عالية من 

الشفاء من المرض.

مستشفى السالم التخصصي يجري عملية ناجحة ونوعية لمريضة ستينية 

الدكتور هاني الساعاتي: تم استئصال ورم كبير بالمنظار الجراحي مع استئصال ثالثة أرباع المعدة

ــه مـــكـــان وانــتــشــار  ــنــــان أصـــبـــح لـ طـــب األســ
بــيــن األفـــــراد، لــدرجــة أنـــه فــي بــعــض األحــيــان 
أصبح وسيلة من وسائل الترف لدى البعض. 
يرجع سبب ذلــك الــى ارتــفــاع وارتــقــاء مستوى 
ــن مـــــدى أهــمــيــة  ــــاص عــ ــخـ ــ ــي لـــــدى األشـ ــوعــ الــ
ــن أجـــل  الـــعـــنـــايـــة بــصــحــة الـــفـــم واألســـــنـــــان مــ
في  فائق.  جمال  ذي  ومظهر  صحية  ابتسامة 
الراشد  حــوراء  الدكتورة  توضح  التالي  الحوار 

المقصود بتجميل األسنان السياحي.
أواًل - ما هو تجميل األسنان السياحي؟ 

لقد بدأت بإطالق هذا المصطلح مؤخرًا 
مفهوم  هو  الظاهرة.  هــذه  انتشار  كثرة  بسبب 
خاطئ زرعه بعض العيادات الخارجية في ذهن 
وتجميل  مــعــالــجــة  عــلــى  يحثهم  الــمــراجــعــيــن 
وقد  بأسعار ضئيلة.  أخرى  بلدان  األسنان في 
الــمــال من  تعتبر رمــزيــة فقط مــن أجــل كسب 
األسنان  حالة  عن  النظر  وبغض  المراجعين 
لديهم. وهذا المفهوم ال يتفق بتاتًا مع مبادئ 
الطب، حيث إن أول وأهم مبدأ في الطب بشكل 
عــام وفــي طب األســنــان بشكل خــاص هو إزالــة 
وتخفيف األلم من المريض عن طريق العثور 
عــلــى ســبــب ذلـــك األلـــم ومــعــالــجــتــه. ال يتعلق 
األمر بالكلفة، ولكن مع األسف هذه الظاهرة 

منتشرة ليس فقط في البحرين.
على  سلبية  آثــار  السياحي  للتجميل  هــل 

صحة الفم واألسنان؟
نعم بالطبع، أي إجراء في تجميل االسنان 
يـــكـــون مــبــنــيــا عــلــى أســـــاس صــحــي.  بـــد أن  ال 
تجميل  الــى  الــمــراجــع  يتجه  أن  الخطأ  فمن 
على  أواًل  الــتــســوس  معالجة  دون  مــن  أســنــانــه 
المريض  يقوم  أن  الخطأ  ومن  المثال.  سبيل 
للتنظيف  الخضوع  دون  من  أسنانه  بتبييض 
أساسية  تعتبر  الــتــي  الــمــبــادئ،  هـــذه  كــل  أواًل. 
ــان، يــتــم  ــنـ ــــالج نـــاجـــحـــة لـــأسـ لـــوضـــع خـــطـــة عـ
التغاضي عنها في مفهوم التجميل السياحي، 
التجميل  ــراءات  ــ إلجـ الــمــراجــع  يخضع  حــيــث 
بسعر  هوليوود  ابتسامة  أو  الخزفية  كالقشور 
التحتية«  »البنية  معالجة  دون  ومــن  رخــيــص 
الى  يـــؤدي  بــال شــك ســوف  أواًل. هــذا  لأسنان 

فشل في العالج التجميلي مهما كان متقنا. 
األعــزاء من  القراء  إلى جميع   نصيحتي 

أجل تجنب هذه اآلثار:
الـــتـــرويـــجـــيـــة  اإلعــــــــالنــــــــات  يـــــــحـــــــذروا  أن 
وبــالــخــصــوص الــخــارجــيــة الــتــي تــدعــوهــم الــى 
هناك  أن  كما  بسيط،  بسعر  األســنــان  تجميل 
لها  يعيروا  أن  السعر يجب  تسبق  عدة عوامل 
االنــتــبــاه مــثــل عـــدد ســنــوات الــخــبــرة للطبيب، 

المستخدمة  واألدوات  والمواد  العالج،  وجــودة 
لــلــعــمــلــيــات واي مــعــلــومــات  الــنــجــاح  – قــصــص 
عــامــة عــن الــطــبــيــب والــعــيــادة قــبــل خضوعهم 
ــم مــن هـــذا هو  ألي نــوعــيــة مــن الـــعـــالج. واألهــ
الــتــشــخــيــص وخــطــة الـــعـــالج الــصــحــيــحــة قبل 

البدء بأي إجراء.
فليس من الصحيح أن تباشروا في تجميل 
فيها  الطبيب  تقابلون  مــرة  أول  مــن  األســنــان 
او جاهزة إلجــراء  أسنانكم سليمة  تكن  لم  إن 
الــتــجــمــيــل، وإن كــنــتــم تــعــانــون مـــن تــســوس أو 
أوال  بمعالجتها  أنصحكم  األســنــان  فــي  تــآكــل 
ــكــــم ومـــــن أجـــــل صـــحـــة فــمــكــم  ــوالــ لـــتـــوفـــيـــر أمــ
الحالية والمستقبلية، ومن ثم القيام بعمليات 
حاجة  فــي  كنتم  إن  لكم،  المناسبة  التجميل 
إلــيــهــا بــالــفــعــل. كــمــا أتــمــنــى مــنــكــم مــراجــعــة 
فهم  واستشارتهم،  واألخــذ  أوال  الوطن  أطباء 
أكثر، حيث  بصحتكم  يهتمون  ســوف  شك  بال 
وبالخصوص  لكم  دائــمــا  موجودين  سيكونون 
للقيام  وقــت  أي  فــي  إليهم  تحتاجون  عندما 
أقول  وأن  التوقف،  لذا هنا يجب  بالتعديالت، 
لكم المثل المتداول كثيرا: »ليس كل ما يلمع 
ذهبا«، فال تكونوا أنتم الضحية لمن لم يتبعوا 

مبادئ طب األسنان الصحيحة. 

الدكتورة سهير آل سعد لـ»الخليج الطبي«: سرطان القولون 
يبدأ بزائدة لحمية كامنة سنوات ثم يتحول إلى سرطان 

االستئصال المبكر هو أفضل حماية من اإلصابة بسرطان القولون

أثناء بحثنا عن طرق االحتفاظ بوزن صحي وفي سبيل 
المختصون،  بها  ينصح  الــتــي  الغذائية  الحميات  تطبيق 
نلجأ إلى البحث عن بديل للسكر الطبيعي الذي نستخدمه 

بشكل يومي في المشروبات وصناعة الحلويات. 
ــل الــســكــر  ــدائـ ــي بـ وبــالــطــبــع نــعــتــقــد أن الـــحـــل يـــكـــون فـ
الصناعية والتي يروج لها على أساس انها بديل آمن وأقل 

ضرًرا.
دراسة  المستمرة كشفت  واألبحاث  الدراسات  ولكن مع 
األسبوع  ونشرتها  كلينيك،  كليفالند  أجرتها  جديدة  طبية 
الماضي مجلة )نيتشر ميديسن( ارتباط المحلي الصناعي 
ــتـــول( بــــزيــــادة خــطــر اإلصــــابــــة بــالــنــوبــات الــقــلــبــيــة  ــريـ ــثـ )اريـ

والسكتات الدماغية.
إضافة  أن  ووجــدوا  4000 شخص  الدراسة على  أجريت 
الدموية  الصفائح  إلــى  أو  عــام  بشكل  الــدم  إلــى  اريثريتول 
الصفائح  وجعل  الــدم  تخثر  إلــى  تــؤدي  النزيف  لوقف  مًعا 

الدموية أكثر نشاطا في تشكيل جلطة.
للعلم مادة اريثريتول هي بدائل صناعية منتشرة بشكل 
الحرارية،  السعرات  المنخفضة  الغذائية  الــمــواد  في  كبير 
والكربوهيدرات المنخفضة والمنتجات المعتمدة في حمية 

الكيتو.
اريثريتول  مــن  منخفضة  كميات  اإلنــســان  جسم  ينتج 
أن  يمكن  منه  إضافية  كمية  أي  فــإن  لذلك  طبيعي،  بشكل 

تتراكم في الجسم وتسبب مشاكل صحية. 
استخدام  األفــضــل- تجنب  -بــل  الــحــرص  وجــب  لذلك 
المحليات الصناعية ومحاولة التعود على تذوق المشروبات 
بدون سكر، لمن يرغب في اتباع حمية غذائية معينة فيبتعد 
مذاق  بديل، ألن  هناك  يكون  أن  وليس ضروريا  السكر  عن 
حد  إلــى  تدريجيا  وتقليصهما  تعود  مسألة  والملح  السكر 

االستغناء عنهما أمر ليس صعبا مع الوقت.
متعددة  أنـــواع  تتوافر  الحلويات  بــدائــل  إلــى  وبالنسبة 
من الفواكه الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة وفي نفس 

الوقت سعراتها الحرارية مقبولة في األنظمة الصحية.
دائـــمـــا يــمــدنــا الــعــلــم والــعــلــمــاء بــالــجــديــد والــتــطــورات 

الطبية، فاحرص عزيزي القارئ على صحتك.

بدائل السكر
 ومخاطر جديدة
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

»الخليج الطبي والسكر« 
يقدم باقة جديدة للحفاظ على صحة الكلى واستعدادا لرمضان

تزامنا مع اليوم العالمي للكلى الخميس 9 مارس وبمناسبة اقتراب شهر رمضان 
الكلى  ألهــم فحوصات  جــديــدة  باقة  والسكر   الطبي  الخليج  مركز  يــقــدم   الــمــبــارك، 

الضرورية  والباقة تشمل زيارة االستشاري المتخصص.
السكري،  القلب،  أمـــراض  تشمل  التي  المعدية  غير  األمـــراض  أن  المعروف  مــن 
وأمراض الكلى المزمنة، هي األسباب الرئيسية للوفاة التي غالًبا ما تتضمن عالًجا  
والباقات  الحصرية  الــعــروض  تقديم  على  المركز  يحرص  لذلك  مستمرة،  ومتابعة 

المتنوعة لمتابعة صحة المرضى ورواد المركز على أيدي األطباء المختصين.
لالستعالم اتصل على 17239239
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ــن فــــــــريــــــــق الـــــــجـــــــراحـــــــة  ــ ــكــ ــ ــمــ ــ ــ ت
بــمــســتــشــفــى الــــســــالم الــتــخــصــصــي 
لمريضة  نوعية  عملية  إجـــراء  مــن 
تــعــانــي مـــن ورم في  كـــانـــت  ســتــيــنــيــة 
إلـــى اإلثــنــي  الــمــعــدة  بــوابــة  منطقة 
الجراحي  الــفــريــق  قــام  عــشــر، حيث 
المكون من الدكتور هاني الساعاتي 
استشاري الجراحة العامة وجراحة 
محمد  والدكتور  واألورام  المناظير 
الــــســــويــــدي اســــتــــشــــاري الـــجـــراحـــة 
الـــعـــامـــة والــمــنــاظــيــر مـــســـاعـــدا أول 
باستئصال  الزبير  محمد  والدكتور 

ورم خبيث بشكل كلي بالمنظار.
في  الــعــيــادة  المريضة  وراجــعــت 
المستشفى وهي تعاني ألما وعسرا 
فـــي الــهــضــم مـــع فـــقـــدان الــــــوزن ما 
غضون  في  كيلوجرامات   10 يقارب 
ــفــــحــــوصــــات  شــــهــــر وبـــــعـــــد عــــمــــل الــ
الــمــطــلــوبــة بــالــكــامــل ومــنــهــا إجـــراء 
اتضح  التشخيصي  المعدة  منظار 
ــود ورم  أن الــمــريــضــة تــعــانــي مــن وجـ
الــمــعــدة وخــبــيــث ويسبب  كــبــيــر فـــي 
إلى  المعدة  بــوابــة  فــي  انــســدادا  لها 

المريء.

الساعاتي  هــانــي  الــدكــتــور  وقـــال 
لـــ»الــخــلــيــج الـــطـــبـــي«: عــنــد مــعــايــنــة 
الحالة تم التحرك السريع وإجراء 
استكمال  وبعد  الالزمة  الفحوصات 
ــات وتــشــخــيــص  ــفــــحــــوصــ جـــمـــيـــع الــ
مجلس  في  مناقشتها  تمت  الحالة 
بــالــتــدخــل  ــرار  ــقــ الــ ــاذ  واتــــخــ األورام 
ــورم مــن  ــ ــ ــي الســـتـــئـــصـــال الـ ــراحـ ــجـ الـ

جذوره.
ــت بـــالـــمـــنـــظـــار  ــ ــمـ ــ ــة تـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
ــي مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــ ــــي وهـ ــراحـ ــ ــــجـ الـ
الــدقــيــقــة والــمــعــقــدة ومــــن خــاللــهــا 

المعدة،  أربـــاع  ثــالثــة  استئصال  تــم 
وفـــي بــعــض األحــيــان الــمــعــدة كلها، 
الــغــدد  مــراكــز  وتطهير  تنظيف  مــع 

الليمفاوية.
حوالي  العملية  استغرقت  وقــد 
أربــــع ســـاعـــات، مـــن دون حــــدوث أي 

مضاعفات. 
وســــــــوف تـــقـــيـــم الـــمـــريـــضـــة فــي 
ــدة  ــ ــ ــلـــة واحـ ــيـ ــزة لـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــنــــايــــة الـ الــــعــ
للمالحظة وعناية األطباء ومن ثم 
تتراوح  مدة  عادية  غرفة  إلى  نقلها 

ثالثة أيام حتى تتعافى كليا.

آثار تجميل األسنان السياحي
الدكتورة حوراء الراشد: تجميل األسنان يجب أن 
يكون آخر خطوة في الخطة العالجية وليس أولها

يحتل سرطان القولون والمستقيم في البحرين لدى 
نسبة  وتبلغ  الــثــدي  ســرطــان  بعد  الثانية  المرتبة  النساء 
اإلصابة أكثر من 7% من جميع حاالت السرطان في النساء، 
إلــى %14  ويــصــل  األولـــى  المرتبة  الــرجــال فيحتل  فــي  أمــا 
بحسب إحصائيات وزارة الصحة، لذا حاور الخليج الطبي 
الدكتورة سهير آل سعد استشاري الجراحة العامة ومناظير 
األورام بمركز الدكتورة سهير آل سعد الطبي لنتعرف على 

مستجدات اإلصابة بالمرض وأحدث طرق العالج.
ــا عـــوامـــل الـــخـــطـــورة الــمــســبــبــة لــســرطــان الــقــولــون  *مــ

والمستقيم؟
أو  الكرونز  مثل  المزمنة  القولون  التهابات  أمــراض   -

التهابات القولون التقرحي.
الــتــاريــخ الــعــائــلــي لــســرطــان الــقــولــون وزوائــــد الــقــولــون 

اللحمية
أمراض جينية تسبب سرطان القولون.

أسلوب حياة الرفاهية وتشمل: 
* عدم ممارسة الرياضة والحركة القليلة. 

* وجبات قليلة في الخضروات والفواكه 
* وجبات قليلة األلياف وعالية الدهون مثل الوجبات 

السريعة.
* وجبات عالية في اللحوم الحمراء وخاصة المصنعة 

مثل النقانق واللحوم الباردة وغيرها. 
زيادة الوزن والسمنة، شرب الكحول، التدخين. 

*هل أستطيع حماية نفسي من سرطان القولون؟
الــدوري  الفحص  هو  عامة  بصفة  النافعة  الوسيلة   -
لسرطان  المبكر  الــكــشــف  فــي  نفعل  كــمــا  المبكر  للكشف 

الثدي ونبدأ عند سن 40.
معظم  ألن  القولون  منظار  هي  الكشف  وسيلة  وتكون 
على  تحتوي  لحمية  بزائدة  تبدأ  القولون  سرطان  حــاالت 
سنوات  القولون  في  تكون  اللحمية  وهــذه  متحولة  خاليا 
قبل أن تتحول إلى سرطان. في البداية قد ال تكون هناك 
واستئصالها مبكرا هو أفضل  المنظار  أعراض ولذلك  أي 

حماية من اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم.
واالمــتــنــاع عن  والــريــاضــة  الصحية  الــوجــبــات  أن  كــمــا 
الكحول يقلل نسبة اإلصابة. كما وجدت  التدخين وشرب 
يحمي  قليلة  بجرعات  األسبرين  أخذ  أن  الــدراســات  بعض 

من سرطان القولون كما يحمي من جلطات القلب.
*ما أعراض سرطان القولون؟

-أعــــــراض الـــقـــولـــون الــرئــيــســيــة هـــي تــغــيــر فـــي عملية 
ــراج، إمــســاك أو إســهــال أو االثــنــيــن مــعــا. مــغــص في  ــ اإلخــ
البطن، غثيان، فقدان شهية ونزول في الوزن. وقد يصاحب 

ذلك نزيف متقطع، أنيميا وتعنية.

مصاحب  غير  يكون  أن  الــقــولــون  لسرطان  يمكن  كما 
ألعـــــراض فــتــرة لــيــســت قــصــيــرة ولـــذلـــك يــنــصــح الــمــرضــى 
المعرضين لسرطان القولون )وجود تاريخ عائلي أو أنيميا( 

بعمل فحوصات حتى قبل ظهور أعراض.
*ما الفحوصات المطلوبة؟

عدم  مــن  للتأكد  الـــدم  فحص  الــمــرضــى  على  يجب   -
وجود أنيميا، فحص الخروج للتأكد من عدم وجود نزيف 

من القولون.
فتحة  طريق  عــن  للمستقيم  الــيــدوي  الــجــراح  فحص 

الشرج يعطي معلومات كثيرة للجراح عن التشخيص.
ضرورية  بالصبغة  المقطعية  األشعة  أو  األلتراساوند 

في بعض الحاالت. 
أورام  تشخيص  فــي  أســاســيــا  يعتبر  الــقــولــون  ومــنــظــار 
ــعـــالج يــكــون  ــون، االلـــتـــهـــابـــات الــمــزمــنــة وأحـــيـــانـــا الـ ــولـ ــقـ الـ

باستئصال الزوائد اللحمية داخل القولون.
*ما العالج لسرطان القولون بصفة عامة؟

1. جراحي:
استئصال القولون ويكون المسمى يعتمد على الجزء 
الــمــســتــأصــل مــثــل الــقــولــون األيــمــن )الــصــاعــد( الــقــولــون 
السيني  والقولون  المستعرض  والقولون  )النازل(  األيسر 

والمستقيم.
أكثر  وهــو  التصاعدي  أو  األيــمــن  الــقــولــون  استئصال 
بــنــســبــة 41.9%. وكــلــمــا كــان  الــقــولــون  عــمــلــيــة شــائــعــة فـــي 
إلى  المريض  المستقيم كانت فرصة احتياج  المرض في 
فتحة في القولون إلى الخارج قبل منطقة المرض أو فوق 

المنطقة المصابة. 
ــذه الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة قـــد تــكــون تــقــلــيــديــة عن  وهــ
طريق فتح البطن أو عن طريق المنظار. ويعتمد اختيار 
حالة  كــانــت  إذا  للمريض،  الــعــامــة  الــحــالــة  على  الطريقة 
ــوارئ أم ال، عــمــر الــمــريــض، خـــطـــورة الــتــخــديــر، خــبــرة  ــ طـ
استئصالها  الـــمـــراد  الــمــصــابــة  الــمــنــطــقــة  الـــجـــراح، حــجــم 

ومكانها في القولون.
أ - فتح البطن بالطريقة التقليدية واستئصال الجزء 
المصاب ثم خياطة الجزء السليم العلوي بالجزء أسفل 
في  الجراحية.  الدباسة  استخدام  أو  االستئصال  منطقة 
إلى  المريض  ويحتاج  التوصيل  يمكن  ال  األحــيــان  بعض 
إلــى خــارج البطن للتخلص من  إخــراج جــزء من القولون 
ــذا قــد يكون  الــفــضــالت فــي كــيــس مثبت عــلــى الــبــطــن. وهـ

مؤقتا أو نهائيا.
ب - اســتــئــصــال الــقــولــون بــمــنــظــار الــبــطــن عــن طريق 
فتحات صغيرة في جدار البطن وإدخال األدوات الجراحية 
وعمليات  القولون.  الستئصال  الفتحات  هــذه  طريق  عن 
المنظار سهلت للمريض العودة إلى حياته الطبيعية في 
فتح  عمليات  عن  نتائجها  في  فــرق  ال  ولكن  فترة قصيرة 
البطن على المدى البعيد من عودة المرض أو الوفاة من 

المرض.
ت - قد يضطر الجراح إلى تحويل العملية من منظار 
إلـــى فــتــح بــطــن إذا وجـــد عــنــد دخــولــه الــتــصــاقــات شــديــدة 
تمنعه من إكمال عمله، إذا حصل نزيف ال يمكن السيطرة 
كبيرة في  بزيادة  المريض مصابا  كان  إذا  بالمنظار،  عليه 
الوزن، إذا كان هناك صعوبة في رؤية األعضاء داخل البطن 
اإلكمال  الجراح  استطاعة  وعــدم  كبير  ورم  وجــود  بوضوح، 

بالمنظار.
2. عالج كيميائي وإشعاع

ويعتمد على مرحلة الورم وموقعه وكلما كان الورم في 
مراحله األولى قد ال يحتاج إال إلى استئصال عن طريق 

منظار للقولون دون عالج آخر بعد ذلك.
إلى  يحتاج  قــد  القولون  ســرطــان  عــالج  بالذكر  يجدر 
على حسب  العملية  بعد  أو  قبل  وإشعاعي  كيميائي  عالج 

مكان الورم والمرحلة التي يكون فيها.
ويعد عالج سرطان القولون متطورا ونسبة عالية من 

الشفاء من المرض.

مستشفى السالم التخصصي يجري عملية ناجحة ونوعية لمريضة ستينية 

الدكتور هاني الساعاتي: تم استئصال ورم كبير بالمنظار الجراحي مع استئصال ثالثة أرباع المعدة

ــه مـــكـــان وانــتــشــار  ــنــــان أصـــبـــح لـ طـــب األســ
بــيــن األفـــــراد، لــدرجــة أنـــه فــي بــعــض األحــيــان 
أصبح وسيلة من وسائل الترف لدى البعض. 
يرجع سبب ذلــك الــى ارتــفــاع وارتــقــاء مستوى 
ــن مـــــدى أهــمــيــة  ــــاص عــ ــخـ ــ ــي لـــــدى األشـ ــوعــ الــ
ــن أجـــل  الـــعـــنـــايـــة بــصــحــة الـــفـــم واألســـــنـــــان مــ
في  فائق.  جمال  ذي  ومظهر  صحية  ابتسامة 
الراشد  حــوراء  الدكتورة  توضح  التالي  الحوار 

المقصود بتجميل األسنان السياحي.
أواًل - ما هو تجميل األسنان السياحي؟ 

لقد بدأت بإطالق هذا المصطلح مؤخرًا 
مفهوم  هو  الظاهرة.  هــذه  انتشار  كثرة  بسبب 
خاطئ زرعه بعض العيادات الخارجية في ذهن 
وتجميل  مــعــالــجــة  عــلــى  يحثهم  الــمــراجــعــيــن 
وقد  بأسعار ضئيلة.  أخرى  بلدان  األسنان في 
الــمــال من  تعتبر رمــزيــة فقط مــن أجــل كسب 
األسنان  حالة  عن  النظر  وبغض  المراجعين 
لديهم. وهذا المفهوم ال يتفق بتاتًا مع مبادئ 
الطب، حيث إن أول وأهم مبدأ في الطب بشكل 
عــام وفــي طب األســنــان بشكل خــاص هو إزالــة 
وتخفيف األلم من المريض عن طريق العثور 
عــلــى ســبــب ذلـــك األلـــم ومــعــالــجــتــه. ال يتعلق 
األمر بالكلفة، ولكن مع األسف هذه الظاهرة 

منتشرة ليس فقط في البحرين.
على  سلبية  آثــار  السياحي  للتجميل  هــل 

صحة الفم واألسنان؟
نعم بالطبع، أي إجراء في تجميل االسنان 
يـــكـــون مــبــنــيــا عــلــى أســـــاس صــحــي.  بـــد أن  ال 
تجميل  الــى  الــمــراجــع  يتجه  أن  الخطأ  فمن 
على  أواًل  الــتــســوس  معالجة  دون  مــن  أســنــانــه 
المريض  يقوم  أن  الخطأ  ومن  المثال.  سبيل 
للتنظيف  الخضوع  دون  من  أسنانه  بتبييض 
أساسية  تعتبر  الــتــي  الــمــبــادئ،  هـــذه  كــل  أواًل. 
ــان، يــتــم  ــنـ ــــالج نـــاجـــحـــة لـــأسـ لـــوضـــع خـــطـــة عـ
التغاضي عنها في مفهوم التجميل السياحي، 
التجميل  ــراءات  ــ إلجـ الــمــراجــع  يخضع  حــيــث 
بسعر  هوليوود  ابتسامة  أو  الخزفية  كالقشور 
التحتية«  »البنية  معالجة  دون  ومــن  رخــيــص 
الى  يـــؤدي  بــال شــك ســوف  أواًل. هــذا  لأسنان 

فشل في العالج التجميلي مهما كان متقنا. 
األعــزاء من  القراء  إلى جميع   نصيحتي 

أجل تجنب هذه اآلثار:
الـــتـــرويـــجـــيـــة  اإلعــــــــالنــــــــات  يـــــــحـــــــذروا  أن 
وبــالــخــصــوص الــخــارجــيــة الــتــي تــدعــوهــم الــى 
هناك  أن  كما  بسيط،  بسعر  األســنــان  تجميل 
لها  يعيروا  أن  السعر يجب  تسبق  عدة عوامل 
االنــتــبــاه مــثــل عـــدد ســنــوات الــخــبــرة للطبيب، 

المستخدمة  واألدوات  والمواد  العالج،  وجــودة 
لــلــعــمــلــيــات واي مــعــلــومــات  الــنــجــاح  – قــصــص 
عــامــة عــن الــطــبــيــب والــعــيــادة قــبــل خضوعهم 
ــم مــن هـــذا هو  ألي نــوعــيــة مــن الـــعـــالج. واألهــ
الــتــشــخــيــص وخــطــة الـــعـــالج الــصــحــيــحــة قبل 

البدء بأي إجراء.
فليس من الصحيح أن تباشروا في تجميل 
فيها  الطبيب  تقابلون  مــرة  أول  مــن  األســنــان 
او جاهزة إلجــراء  أسنانكم سليمة  تكن  لم  إن 
الــتــجــمــيــل، وإن كــنــتــم تــعــانــون مـــن تــســوس أو 
أوال  بمعالجتها  أنصحكم  األســنــان  فــي  تــآكــل 
ــكــــم ومـــــن أجـــــل صـــحـــة فــمــكــم  ــوالــ لـــتـــوفـــيـــر أمــ
الحالية والمستقبلية، ومن ثم القيام بعمليات 
حاجة  فــي  كنتم  إن  لكم،  المناسبة  التجميل 
إلــيــهــا بــالــفــعــل. كــمــا أتــمــنــى مــنــكــم مــراجــعــة 
فهم  واستشارتهم،  واألخــذ  أوال  الوطن  أطباء 
أكثر، حيث  بصحتكم  يهتمون  ســوف  شك  بال 
وبالخصوص  لكم  دائــمــا  موجودين  سيكونون 
للقيام  وقــت  أي  فــي  إليهم  تحتاجون  عندما 
أقول  وأن  التوقف،  لذا هنا يجب  بالتعديالت، 
لكم المثل المتداول كثيرا: »ليس كل ما يلمع 
ذهبا«، فال تكونوا أنتم الضحية لمن لم يتبعوا 

مبادئ طب األسنان الصحيحة. 

الدكتورة سهير آل سعد لـ»الخليج الطبي«: سرطان القولون 
يبدأ بزائدة لحمية كامنة سنوات ثم يتحول إلى سرطان 

االستئصال المبكر هو أفضل حماية من اإلصابة بسرطان القولون

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16419/pdf/1-Supplime/16419.pdf?fixed421
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1325017
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1325018
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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�شيد اأحمد الوداعي:

ال�شمالية  بلدي  جمل�س  وافق 

يوم اأم�س االإثنني بجل�شته االعتيادية 

ال�شابعة على 9 تو�شيات باالإجماع، 

حيث تقدمت اللجنة املالية والقانونية 

بتو�شية لتنظيم االإعالنات باالإ�شافة 

توفري  بوجوب  اأخرى  لتو�شية 

حاويات القمامة للمجمعات احلديثة 

النظافة،  لعقد  ملحق  اإبرام  �شمن 

تو�شية  اخلدمات  جلنة  وقدمت  كما 

برفع امليزانية ال�شنوية لـ600 األف 

االعتيادية  ال�شيانة  حلاالت  دينار 

تنمية  م�شروع  �شمن  املجال�س  لكل 

ا  اأي�شً املدن والقرى، وقدمت تو�شية 

لتخ�شي�س 250 األف دينار حلاالت 

م�شرتكة  االأمطار  وعوازل  احلريق 

لكل املجال�س البلدية �شمن امليزانية 

العامة مل�شروع تنمية املدن والقرى، 

ا تو�شية باحت�شاب  كذلك قدمت اأي�شً

الراتب االأ�شا�شي فقط دون احت�شاب 

من  لال�شتفادة  االجتماعية  العالوة 

ورفع  والقرى،  املدن  تنمية  م�شروع 

االأ�شا�شي(  )الراتب  الدخل  �شقف 

حلاالت احلريق فقط لـ1000 دينار 

والقرى،  املدن  تنمية  م�شروع  �شمن 

بني  يربط  ج�شر  باإن�شاء  وتو�شية 

�شارع اجلنبية و�شارع مدينة �شلمان، 

وتو�شية بتغيري تخ�شي�س عقار ملقر 

�شيارات  ومواقف  اجلنبية  جمعية 

اإن�شاء ج�شر  املنطقة، ومقرتح  تخدم 

ال�شيخ  �شارع  على  مب�شار  علوي 

�شارع  تقاطع  من  �شلمان  بن  عي�شى 

مبنطقة   1 دي�شتكريت  باجتاه  �شار 

اجلنبية وم�شار فرعي ل�شارع ال�شيخ 

�شرق  جهة  من  �شلمان  بن  عي�شى 

املنامة.

ع�شو  الدرازي  زينب  وتقدمت 

بلدي ال�شمالية وممثل الدائرة الثانية 

اخلدمات  جلنة  ورئي�س  ع�شرة 

لرفع  مبقرتح  العامة  واملرافق 

ال�شيانة  حلاالت  ال�شنوية  امليزانية 

�شمن  املجال�س  لكل  االعتيادية 

م�شروع تنمية املدن والقرى لـ600 

األف دينار.

حمدودية  على  الدرازي  واأكدت 

املعتمدة  ال�شنوية  امليزانية 

باالإ�شافة  للم�شروع،  واملخ�ش�شة 

للعدد الكبري من الطلبات حيث بلغت 

اأن  اإىل  واأ�شارت  كما  طلًبا.   1750

ال�شيانة يف بع�س املنازل طول فرتة 

منوهًة  جدوى،  منها  لي�س  االنتظار 

ال�شريحة  لزيادة  يهدف  املقرتح  باأن 

امل�شتفيدة من امل�شروع وتقلي�س عدد 

الطلبات املدرجة على قائمة االنتظار.

مقرتحني  الدرازي  وقدمت  كما 

اآخرين هما احت�شاب الراتب االأ�شا�شي 

االجتماعية،  العالوة  دون  من  فقط 

دينار  لـ1000  الدخل  �شقف  ورفع 

حلاالت احلريق فقط.

مقرتح  اأن  اإىل  الدرازي  واأ�شارت 

احت�شاب الراتب االأ�شا�شي فقط دون 

يهدف  االجتماعية  بالعالوة  االأخذ 

الدخل  ذوي  من  املواطنني  لتمكني 

امل�شروع،  من  اال�شتفادة  من  املحدود 

املواطنني  بني  امل�شاواة  وحتقيق 

واأ�شحاب الطلبات العاملني بالقطاع 

اخلا�س، حيث اإن بع�س ال�شركات ال 

متنح املوظف عالوة اجتماعية.

ويف ال�شياق ذاته، اأكدت الدرازي 

الدخل  �شقف  رفع  مقرتح  اأن  على 

يهدف  احلريق  حلاالت  دينار  الألف 

املواطنني  بني  امل�شاواة  لتحقيق 

امل�شتفيدين  الطلبات  واأ�شحاب 

حريق  عن  التعوي�س  خدمة  من 

التنمية  وزارة  من  املقدمة  امل�شاكن 

الراتب  اأن  اأو�شح  االجتماعية، حيث 

احلايل ملن ي�شتحق هذه اخلدمة هو 

800 دينار.

من جانبه، تقدم حممد الدو�شري 

باملحافظة  الثالثة  الدائرة  ممثل 

ج�شر  الإن�شاء  مبقرتح  ال�شمالية 

علوي لل�شيارات يربط �شارع مدينة 

اأكد على  اإذ  اجلنبية،  ب�شارع  �شلمان 

ت�شبب  باملدينة  ال�شكانية  الكثافة  اأن 

اجل�شر  واأن  كبرًيا،  مرورًيا  اكتظاًظا 

�شيخفف من هذا االأمر، اإ�شافة اإىل اأنه 

التحتية  البنية  تطوير  يف  �شي�شهم 

للمحافظة ال�شمالية.

وقدمت نائب الرئي�س زينة جا�شم 

باملحافظة  ال�شابعة  الدائرة  ممثلة 

ال�شمالية مقرتًحا الإن�شاء ج�شر علوي 

مب�شار على �شارع ال�شيخ عي�شى بن 

�شار 575  �شارع  تقاطع  من  �شلمان 

 579 جممع  املقابلة  اجلهة  باجتاه 

اجلنبية  مبنطقة   )1 )دي�شتكريت 

ال�شيخ عي�شى  وم�شار فرعي ل�شارع 

املنامة، حيث  �شرق  �شلمان جهة  بن 

يف  �شي�شهم  اجل�شر  اأن  على  اأكدت 

تخفيف الزحام املروري على اجل�شر 

العلوي »كوبري اجل�شرة«، وت�شهيل 

�شار  يف   27 ال�شارع  من  اخلروج 

للمتجهني اإىل �شرق املنامة.

مبقرتح  جا�شم  وتقدمت  كما 

رقم  العقار  تخ�شي�س  لتغيري  اآخر 

جلمعية  كمقر   )05028223(

�شيارات  ومواقف  اجلنبية  منطقة 

تخدم املنطقة.

»بلدي ال�صمالية« يو�صي برفع ميزانية

 م�صـــروع تنميـــة املــــدن اإىل 600 األـــف دينـــار

 اجتماع جمل�س »بلدي ال�شمالية«

رحب باعتماد منظمة ال�صحة لعايل والب�صيتني وال�صاية مدًنا �صحية.. جمل�س الوزراء:

املوافقة على مذكرة اللجنة الوزارية ب�صاأن جواز ال�صفر الإلكرتوين
بن  خالد  ال�شيخ  معايل  راأ�س 

رئي�س  نائب  خليفة  اآل  عبداهلل 

جمل�س الوزراء، االجتماع االعتيادي 

االأ�شبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد 

اأم�س، بق�شر الق�شيبية.

رفع  االجتماع  بداية  ويف 

اإىل  والتربيكات  التهاين  املجل�س 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

امللكي  ال�شمو  و�شاحب  املعظم، 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

مبنا�شبة جناح تنظيم �شباق جائزة 

اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

منوًها   ،2023 للعام   1 للفورموال 

التا�شعة  الن�شخة  به  ظهرت  مبا 

ع�شرة من ال�شباق التي ا�شت�شافتها 

مملكة البحرين موؤخًرا من متيز على 

والتنظيم واحل�شور  االإعداد  �شعيد 

االإبداعية  القدرات  يعك�س  مبا 

بحلبة  العاملة  الوطنية  للكوادر 

البحرين الدولية وكل اجلهات التي 

لهذا  جناح  من  حتقق  فيما  اأ�شهمت 

احلدث الريا�شي العاملي.

بدعوة  املجل�س  رحب  ذلك  بعد 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

البحرين  مملكة  ال�شت�شافة  املعظم، 

اجلمعية  روؤ�شاء  جمل�س  الجتماع 

والذي  املتحدة،  لالأمم  العامة 

هان  الدكتور  معايل  برئا�شة  ينعقد 

روؤ�شاء  جمل�س  رئي�س  �شو  �شونغ 

املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

»UNCPGA«، الفًتا اإىل اأهمية هذا 

اأهداف  تر�شيخ  الدويل يف  االجتماع 

حفظ  مقدمتها  ويف  املتحدة  االأمم 

االأمن وال�شلم الدوليني.

املجل�س مبا حتقق  اأ�شاد  بعدها 

تقدم  �شعيد  على  اإجنازات  من 

الربامج  بف�شل  البحرينية  املراأة 

املجل�س  يتبناها  التي  وال�شيا�شات 

االأعلى للمراأة برئا�شة �شاحبة ال�شمو 

اإبراهيم  بنت  �شبيكة  االأمرية  امللكي 

املعظم  البالد  ملك  قرينة  خليفة  اآل 

رئي�شة املجل�س االأعلى للمراأة، وذلك 

يف �شوء اإ�شارة املجل�س اإىل منا�شبة 

اليوم العاملي للمراأة.

بعد ذلك قرر املجل�س ما يلي:

املذكرات  على  املوافقة  اأوالً: 

التالية:

الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

واالقت�شادية  املالية  لل�شوؤون 

اآخر  ب�شاأن  املايل  والتوازن 

ال�شفر  جواز  حول  امل�شتجدات 

االإلكرتوين.

الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

والت�شريعية  القانونية  لل�شوؤون 

ت�شكيل  باإعادة  قرار  م�شروع  ب�شاأن 

جمل�س املوارد املائية.

الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3

والت�شريعية  القانونية  لل�شوؤون 

حول اإعادة ت�شكيل عدد من املجال�س 

واللجان برئا�شة وزير الداخلية.

الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4

والت�شريعية  القانونية  لل�شوؤون 

اقرتاح  على  احلكومة  رد  ب�شاأن 

من  مقدمني  بقانون  واقرتاح  برغبة 

جمل�س النواب.

بعدها ا�شتعر�س املجل�س مذكرة 

اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية 

قرار  م�شروع  حول  والت�شريعية 

باإ�شدار الئحة تنظيم عمل موؤ�ش�شات 

وم�شروع  اخلا�شة  العايل  التعليم 

يف  التحقيق  اإجراءات  بتنظيم  قرار 

املخالفات املرتكبة من قبل املرخ�س 

التعليم  موؤ�ش�شات  باإن�شاء  لهم 

مذكرة  ا�شتعر�س  كما  العايل، 

اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية 

قرار  م�شروع  ب�شاأن  والت�شريعية 

بتحديد اللغة التي ميكن ا�شتخدامها 

البحرين  وغرفة  املحاكم  اأمام 

اللغة  غري  املنازعات  لت�شوية 

العربية واآليات ونطاق التطبيق.

املجل�س  رحب  فقد  ذلك  اإىل 

العاملية  ال�شحة  منظمة  باعتماد 

كمدن  وال�شاية  والب�شيتني  عايل 

جامعات  خم�س  واعتماد  �شحية 

والذي  �شحية،  كجامعات  حملية 

للخطط  الدويل  التقدير  يعك�س 

احلكومية  واجلهود  والربامج 

ال�شحة  جماالت  يف  املبذولة 

يف  وذلك  االجتماعية،  والتنمية 

املرفوع  التقرير  على  االطالع  �شوء 

من وزيرة ال�شحة بهذا ال�شاأن.

من خالل  علًما  املجل�س  اأخذ  ثم 

من  املرفوعة  الوزارية  التقارير 

الدورة  يف  امل�شاركة  ب�شاأن  الوزراء 

الداخلية  وزراء  ملجل�س  االأربعني 

الدورة  باأعمال  وامل�شاركة  العرب، 

52 ملجل�س حقوق االإن�شان، ونتائج 

زيارة فخامة الرئي�س �شردار بردي 

اإىل  تركمن�شتان  رئي�س  حممدوف 

وزير  وزيارة  البحرين،  مملكة 

االأ�شغال اإىل دولة االإمارات العربية 

يف  وامل�شاركة  ال�شقيقة،  املتحدة 

حول  االأول  االإقليمي  املوؤمتر  اأعمال 

االجتماعية  الرعاية  �شيا�شات 

االجتماعي،  االأمن  وحتقيق 

وامل�شاركة يف اجتماع فريق ات�شال 

لال�شتجابة  االنحياز  عدم  حركة 

ما  التعايف  حول  كورونا  جلائحة 

القمة،  م�شتوى  على  اجلائحة  بعد 

وامل�شاركة يف االجتماع الثالث للجنة 

العليا لل�شراكة ال�شناعية التكاملية 

لتنمية اقت�شادية م�شتدامة.

ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة
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تت�سمن �سل�سلة من املبادرات لتح�سني اأداء امل�ؤ�س�سات التعليمية

وزارة الرتبية والتعليم تد�سن ا�سرتاتيجيتها »2023 - 2026«
خطتها  وللتعليم  الرتبية  وزارة  د�ّشنت 

وزير  رعاية  حتت  اأقيم  حفل  خالل  اال�شرتاتيجية 

والذي  جمعة،  مبارك  بن  حممد  والتعليم  الرتبية 

لالأعوام  اال�شرتاتيجية  الوزارة  خطة  اأن  اأكد 

مع  تاٍم  ب�شكٍل  من�شجمًة  تاأتي   2026-2023

التعايف  »من  احلكومة  برنامج  واأولويات  اأهداف 

اإىل النمو امل�شتدام« للفرتة ذاتها، مت�شمنًة �شل�شلة 

من املبادرات الهادفة اإىل النهو�ض مب�شتوى خدمات 

الوزارة ب�شكٍل عام، وخا�شًة ما يتعلق بتح�شني اأداء 

املناهج  وتطوير  ومراجعة  التعليمية،  املوؤ�ش�شات 

الدرا�شية،  املراحل  جميع  يف  التدري�ض  وطرائق 

بال�شكل الذي ي�شمن تلبيتها لالحتياجات واملهارات 

املطلوبة، مع االرتقاء بكفاءة القوى العاملة.

برنامج  اإقرار  مع  متزامًنا  التد�شني  هذا  جاء 

احلكومة 2023-2026، وذلك بح�شور االأ�شتاذة 

لل�شيا�شات  الوزارة  وكيل  اخلاطر  اإبراهيم  نوال 

�شالح  �شهى  واالأ�شتاذة  واالأداء،  واال�شرتاتيجيات 

حمادة مدير عام �شوؤون املدار�ض، وعدد من الوكالء 

االأق�شام  وروؤ�شاء  االإدارات  ومديري  امل�شاعدين 

واملخت�شني.

ما  اأن  اإىل  والتعليم  الرتبية  وزير  واأ�شار 

لقيا�ض  اختباٍر جتريبٍي  الوزارة موؤخًرا من  نفذته 

لطلبة   ،)IELTS( االإجنليزية  اللغة  مهارات 

امل�شتوى الثالث من املرحلة الثانوية، واإعالنها عن 

التوجه  هذا  �شياق  يف  ياأتي  �شفافية،  بكل  نتائجه 

التطويري، حيث �شيتم العمل على تدريب الطلبة 

ملهارات  اإتقانهم  م�شتوى  لرفع  املقبل،  مايو  حتى 

اللغة �شمن هذا االختبار العاملي اإىل جانب اختبار 

هذه  مناهج  حت�شني  على  العمل  مع   ،)TOEFL(

املادة االأ�شا�شية املهمة. وبنّي الوزير اأن تفعيل وحدة 

الدرا�شي  العام  من  اعتباًرا  املدار�ض  اأداء  متابعة 

لهذه  املهمة  االأهداف  اأحد  املقبل، ي�شب يف حتقيق 

اخلطة اال�شرتاتيجية، وهو حت�شني جودة وفاعلية 

النظام التعليمي واالرتقاء بكفاءة خمرجاته، وذلك 

بالتن�شيق والتعاون مع روؤ�شاء املدار�ض يف جميع 

اإدارات العمليات للمناطق التعليمية االأربع، معرًبا 

واال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  لقطاع  �شكره  عن 

واالأداء على جهوده يف تنفيذ هذه اخلطة وفق ما 

حدده برنامج احلكومة.

كما مت تقدمي فيلم ي�شتعر�ض اإجنازات اخلطة 

 2022-2019 للفرتة  ال�شابقة  اال�شرتاتيجية 

بح�شب اأهداف اخلطة.

لل�شيا�شات  الوزارة  وكيل  اأّكدت  جانبها،  من 

واال�شرتاتيجيات واالأداء على العالقة التكاملية بني 

لوزارة  اال�شرتاتيجية  واخلطة  احلكومة  برنامج 

يف  مهامها  الوزارة  تنفذ  حيث  والتعليم،  الرتبية 

برنامج احلكومة واخلطة اال�شرتاتيجية من خالل 

الوزارة  وم�شاريع  لالإدارات  الت�شغيلية  االإجراءات 

تنفيذ  على  املبنية  الوزارة  روؤية  من  تنطلق  التي 

برنامج  يف  الواردة  البحرين  مملكة  اإجراءات 

البحرين  روؤية  حتقيق  اإىل  و�شوالً  احلكومة 

التنمية  اأهداف  يحقق  ومبا   2030 االقت�شادية 

امل�شتدامة وبالذات غايات الهدف الرابع. كما قّدمت 

اال�شرتاتيجية  اإجنازات اخلطة  ا عن  اخلاطر عر�شً

من  الكثري  حققت  والتي   2022-2019 ال�شابقة 

بني  االأول  املركز  حّققت  حيث  امل�شرفة،  االإجنازات 

عدد  حيث  من  اخلليجي  التعاون  حمل�ض  دول 

التح�شيل  يف  الطالب  يق�شيها  التي  ال�شنوات 

االأكادميي، واحتلت املرتبة الثانية عربًيا يف موؤ�شر 

على  �شعادتها  واأكدت   .2022 الب�شرية  التنمية 

متيز وزارة الرتبية والتعليم يف ا�شتدامة التعليم 

يف ظل جائحة كورونا »كوفيد-19« عرب املحتوى 

والتي  التعليمية  والبوابة  الرقمي  التعليمي 

ال�شباح  العلي  �شامل  ال�شيخ  �شمو  بجائزة  فازت 

لعام  التقنية  امل�شاريع  اأف�شل  �شمن  للمعلوماتية 

نوال  االأ�شتاذة  الوزارة  وكيل  واأ�شادت   .2020

مدى  يف   %100 لن�شبة  الوزارة  بتحقيق  اخلاطر 

اأجل التنمية  تعميم املواطنة العاملية والتعليم من 

امل�شتدامة يف �شيا�شات التعليم الوطنية، مثمنة ما 

مت من جهود اأثمرت عن تد�شني من�شة التعليم التي 

املعلومات  القرار من احل�شول على  متكن متخذي 

البيانات  ا�شتعرا�ض  خالل  من  م�شدرها  من 

التعليمية واالإدارية واإ�شدار التقارير التفاعلية.

مفيز  عبداهلل  �شيخة  الدكتورة  قّدمت  بدورها، 

عن  ا  عر�شً اال�شرتاتيجي  التخطيط  اإدارة  مدير 

 ،2026-2023 لفرتة  اال�شرتاتيجية  اخلطة 

جميع  على  اجتماعات  من  الوزارة  به  قامت  وما 

امل�شتويات مع جميع املعنيني لبناء روؤية ور�شالة 

الرئي�شية  واأهدافها  والتعليم  الرتبية  وزارة 

 4 على  ا�شتمالها  اإىل  اأ�شارت  حيث  والفرعية، 

رئي�شية  اأهداف  �شمنها  تندرج  رئي�شية  حماور 

واأخرى فرعية.

نوال اخلاطر وزير الرتبية

اأحالت  اخلا�شة،  املدار�ض  ومتابعة  تراخي�ض  عمليات  على  الرقابي  لدورها  تنفيًذا 

وزارة الرتبية والتعليم تقريًرا اإىل النيابة العامة مت�شمًنا بالًغا حول �شبهة تزوير موؤهل 

علمي تقدم به اأحد الوافدين بغر�ض العمل يف اإحدى املدار�ض اخلا�شة، ولدى قيام الوزارة 

بالتدقيق يف املوؤهل العلمي وم�شدره عرب ال�شركة اال�شت�شارية املتخ�ش�شة، تبنّي عدم �شحة 

املوؤهل، كما ثبت زيف املعلومات التي اأدىل بها حامله حول موؤهله العلمي.

وتباًعا لذلك، اأعّدت وزارة الرتبية والتعليم تقريًرا ت�شمن اإحالة املو�شوع اإىل النيابة 

العامة وفق االإجراءات املعتمدة يف هذا ال�شاأن، حيث توؤكد الوزارة اأنها ما�شية يف ممار�شة 

دورها الرقابي على �شالمة موؤهالت الوظائف املرتبطة بقطاع التعليم، وذلك حفاًظا على 

جودة عمليات هذا القطاع و�شالمة خمرجاته.

»الرتبية« حتيل بالًغا ح�ل 

�سبهة تزوير م�ؤهل علمي اإىل النيابة العامة

اإىل  اآل خليفة برقية تهنئة  اأحمد  ال�شيخ خالد بن  امللكي  الديوان  بعث معايل وزير 

�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء 

حفظه اهلل هذا ن�شها:

�شيدي �شاحب ال�شمو  امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل

ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،

ي�شعدين اأن اأرفع اإىل �شموكم حفظكم اهلل، اأجمل التهاين مبنا�شبة جناح تنظيم �شباق 

الفورموال واحد، جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج 2023 يف الن�شخة اجلديدة، 

والفريق  الطموحة  و  الدوؤوبة  �شموكم  جلهود  طيبًة  ثمرًة  كان  امل�شرف  النجاح   هذا 

عاليًة  البحرين  راية  رفع  ت�شهم يف  التي  االإجنازات  من  املزيد  لتحقيق  معكم،  العامل 

خفاقًة، يف ظل القيادة احلكيمة ل�شيدي ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة، عاهل البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه.

على  ي�شدد  اأن  تعاىل  اهلل  لن�شاأل  اجلديد،  االإجناز  هذا  العزيز  ل�شموكم  نبارك  واإذ 

طريق اخلري خطاكم، واأن يكلل جهود �شموكم املظفرة باملزيد من التوفيق والنجاح يف 

كل املجاالت.

وتف�شلوا �شموكم بقبول فائق التقدير واالحرتام. وزير الديوان امللكي

معايل وزير الدي�ان امللكي يهنئ 

ويل العهد رئي�س ال�زراء بنجاح �سباق الف�رم�ال

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  تلقى 

املعظم  البالد  ملك  اآل خليفة  بن عي�شى  حمد 

بن  اأحمد  من  تهنئة  برقية  ورعاه  اهلل  حفظه 

�شلمان امل�شلم رئي�ض جمل�ض النواب مبنا�شبة 

البحرين  مملكة  حققته  الذي  الكبري  النجاح 

البحرين  جائزة  وتنظيم  ا�شت�شافة  يف 

الكربى لطريان اخلليج الفورموال واحد لعام 

2023م.

واعتزازه  فخره  عن  معاليه  واأعرب 

احلدث  لهذا  البحرين  مملكة  باحت�شان 

الرفيعة  املكانة  يوؤكد  مما  الكبري  الريا�شي 

دول  بني  البحرين  مملكة  تتبواأها  التي 

العامل كمق�شد ريا�شي و�شياحي �شنوي منذ 

ثقة  االأوىل �شنة 2004، كما يوؤكد  انطالقته 

البحرين واأجهزتها  العامل مبا متتلكه مملكة 

املختلفة من اإمكانيات وقدرات وطنية خال�شة 

وقدرات حمرتفة ال�شت�شافة وتنظيم مثل هذه 

الفعاليات واالأحداث الريا�شية الكربى.

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  تلقى  كما 

رئي�ض  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان 

تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�ض 

جمل�ض  رئي�ض  امل�شلم  �شلمان  بن  اأحمد  من 

الذي حققته  الكبري  النجاح  النواب مبنا�شبة 

مملكة البحرين يف ا�شت�شافة وتنظيم جائزة 

البحرين الكربى لطريان اخلليج الفورموال 1 

لعام 2023.

واعتزازه  فخره  عن  معاليه  واأعرب 

احلدث  لهذا  البحرين  مملكة  باحت�شان 

الرفيعة  املكانة  يوؤكد  مما  الكبري  الريا�شي 

دول  بني  البحرين  مملكة  تتبواأها  التي 

العامل كمق�شد ريا�شي و�شياحي �شنوي منذ 

انطالقته االأوىل �شنة 2004، يف ظل القيادة 

امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  احلكيمة 

املعظم  البالد  ملك  اآل خليفة  بن عي�شى  حمد 

ال�شمو  �شاحب  ومتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه 

خليفة ويل  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي 

العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء حفظه اهلل، كما 

البحرين  العامل مبا متتلكه مملكة  ثقة  يوؤكد 

وقدرات  اإمكانيات  من  املختلفة  واأجهزتها 

وطنية خال�شة وقدرات حمرتفة ال�شت�شافة 

واالأحداث  الفعاليات  هذه  مثل  وتنظيم 

الريا�شية الكربى.

امللك املعظم وويل العهد رئي�س ال�زراء

 يتلقيـــان برقيتي تهنئــــة مـــن رئي�س »النـــ�اب«

تكرمي �سباط بق�ة الدفاع حا�سلني 

على و�سام االأمري �سلمان لال�ستحقاق الطبي

اأقيم مبركز ويل العهد للتدريب والبحوث الطبية يف امل�شت�شفى الع�شكري لقوة دفاع 

على  احلا�شلني  البحرين  دفاع  قوة  �شباط  من  عدد  تكرمي  االإثنني، حفل  اأم�ض  البحرين، 

)و�شام االأمري �شلمان بن حمد لال�شتحقاق الطبي(، بح�شور اللواء الركن ال�شيخ علي بن 

را�شد اآل خليفة م�شاعد رئي�ض هيئة االأركان للقوى الب�شرية.

 وبعد تالوة اآيات عطرة من الذكر احلكيم، األقيت كلمة بهذه املنا�شبة، بعدها قام م�شاعد 

االأمري �شلمان بن حمد لال�شتحقاق  الب�شرية بت�شليم )و�شام  االأركان للقوى  رئي�ض هيئة 

الطبي( لعدد من �شباط قوة دفاع البحرين، وهناأهم على هذا التكرمي.

 ح�شر االحتفال عدد من كبار �شباط قوة دفاع البحرين.

نا�سر بن حمد ي�سدر قراًرا بتعيني

 ممثلني مبجل�س اإدارة �سركة »بافك�«

يف اإطار روؤية ح�شرة �شاحب اجلاللة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، وتطلعات 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

العهد رئي�ض جمل�ض  اآل خليفة ويل  حمد 

ال�شيخ  �شمو  اأ�شدر  اهلل،  حفظه  الوزراء 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

امللك لالأعمال االإن�شانية و�شوؤون ال�شباب، 

القاب�شة  ال�شركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

عن  ممثلني  بتعيني  قراًرا  والغاز،  للنفط 

مبجل�ض  والغاز  للنفط  القاب�شة  ال�شركة 

وقود  لتزويد  البحرين  �شركة  اإدارة 

الطائرات »بافكو«.

اإبراهيم  ال�شيخ  بتعيني  القرار  ون�ض 

اإدارة  ملجل�ض  رئي�ًشا  خليفة  اآل  خالد  بن 

�شعيد  حممد  من  كل  وتعيني  ال�شركة، 

اأع�شاء  املناعي  عي�شى  وعبداهلل  ال�شهاب 

مبجل�ض االإدارة.

م�شاعي  �شمن  القرار  هذا  وياأتي 

يف  والغاز  للنفط  القاب�شة  ال�شركة 

لتعزيز  الوطنية  الكوادر  على  االعتماد 

مبا  لها  التابعة  ال�شركات  يف  التطور 

امل�شتقبلية  ا�شرتاتيجياتها  مع  يتوافق 

و�شمان اال�شتدامة.

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

اعتماد خدمة جديدة للطلبات الق�سائية وتنظيم االإعالن بال��سائل االإلكرتونية

�شارة جنيب:

واالأوقاف  االإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير  اأ�شدر 

اإلكرتونية  خدمات  اعتماد  ب�شاأن  قراًرا  املعاودة  نواف 

والطلبات  واملذكرات  وامل�شتندات  اللوائح  لتقدمي 

الق�شائية.

مذكرات  »تقدمي  خدمة  تعتمد  القرار،  وبح�شب 

الدعوى« املتاحة على موقع الهيئة، دون غريها، كو�شيلة 

اإلكرتونية لتقدمي املذكرات الق�شائية وامل�شتندات املرفقة 

اأطراف  بها  يتقدم  التي  االإ�شافية  امل�شتندات  وكذا  بها، 

غري  واالإخطارات  الطلبات  لتقدمي  تعتمد  كما  النزاع. 

اإىل  وي�شاف  االأ�شلي،  للقرار  املرافق  اجلدول  املدرجة 

اجلدول املتعلق باعتماد خدمات اإلكرتونية طلب ق�شائي 

متكني  ن�شه:  الق�شائية«  »الطلبات  عنوان  حتت  جديد 

اخلبري.

االإعالن  تنظيم  ب�شاأن  قراًرا  الوزير  اأ�شدر  كما 

عند  للمدعي  مبوجبه  يجوز  االإلكرتونية،  بالو�شائل 

االإعالم بالدعوى املدنية املرفوعة بطلب التعوي�ض عن 

ال�شرر النا�شئ عن جرمية �شدر ب�شاأنها اأمر جنائي اأو 

حكم جنائي غيابي اأو معترب ح�شورًيا باالإدانة، اأن يعلن 

ذلك االأمر اأو احلكم اجلنائي ملن �شدر �شده اأو للم�شئول 

عن احلقوق املدنية، بح�شب االأحوال، وذلك على النموذج 

املعد لهذا الغر�ض، ويجب اأن يرفق بهذا النموذج �شورة 

من االأمر اجلنائي اأو احلكم املراد اإعالنه.

LinkLink

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12386/PDF/INAF_20230307010253264.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/1002487/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/1002512/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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اإتاحة حجز مواعيد لزيارة »ال�سقة النموذجية«.. وزيرة الإ�سكان:

1384 �سقة متليك قيد الإن�ساء يف مدينة �سلمان بن�سب اإجناز %55
العمراين  والتخطيط  الإ�شكان  وزيرة  �شرحت 

اآمنة بنت اأحمد الرميحي باأن الوزارة قامت باإحداث 

التي  احلديثة  التمليك  �شقق  �شامالاً خلدمة  ا  تطويراً

يتم تنفيذها يف عدد من املدن الإ�شكانية يف اململكة، 

ت�شميمها  ومناذج  ال�شقق  م�شاحة  حيث  من  وذلك 

روؤية  �شمن  ال�شكنية  العمارة  وخدمات  ومرافق 

بامل�شاريع  العمودي  ال�شكن  لتطوير  الوزارة 

الإ�شكانية.

وقالت الوزيرة خالل زيارة تفقدية اإىل م�شروع 

العمارات ال�شكنية مبدينة �شلمان اأم�س الإثنني، اإن 

الوزارة تعمل حالياًا على تنفيذ 1384 �شقة متليك 

امل�شروع  بهذا  الإجناز  ن�شب  واإن  �شلمان،  مبدينة 

يف  الوزارة  �شروع  اإىل  م�شرية   ،%55 اإىل  ت�شل 

تخ�شي�س جزء من هذا امل�شروع خالل التوزيعات 

الإ�شكانية الأخرية.

اإتاحة  عن  الرميحي  اآمنة  الوزيرة  واأعلنت 

النموذجية  ال�شقة  لزيارة  املواطنني  اأمام  املجال 

مبدينة �شلمان، على اأن تكون اآلية الزيارة من خالل 

حجز موعد عرب املوقع الإلكرتوين للوزارة، والذي 

يتيح مواعيداًا اأيام الإثنني والأربعاء من كل اأ�شبوع 

ا،  ا وحتى الواحدة ظهراً من ال�شاعة التا�شعة �شباحاً

مكونات  ل�شرح  هند�شي  مر�شد  الزائرين  ويرافق 

العمارة وال�شقة ال�شكنية.

وحتدثت وزيرة الإ�شكان والتخطيط العمراين 

اجليل  على  طراأت  التي  التطوير  جوانب  اأبرز  عن 

تنفيذها  يتم  التي  ال�شكنية  العمارات  من  ال�شاد�س 

النموذج  تطوير  مت  قد  باأنه  اأفادت  حيث  حالياًا، 

الداخلي لت�شميم ال�شقق ال�شكنية، بناءاً على درا�شات 

مت خاللها مراعاة متطلبات املواطنني ومالحظاتهم. 

بامل�شروع  ال�شكنية  ال�شقق  ت�شميم عدد من  كما مت 

حالت  لديها  التي  لالأ�شر  تخ�شي�شها  �شيتم  التي 

الإعاقة،  اأو ظروف  الحتياجات اخلا�شة  من ذوي 

مع الهتمام باإطاللت ال�شقق، حيث يطل عدد منها 

على واجهات بحرية، واأخرى على احلديقة املعلقة 

وعلى  �شكنية.  عمارة  كل  يف  توفريها  مت  التي 

�شعيد مرافق العمارة وخدماتها، قالت الوزيرة اإن 

احلديقة  اإىل جانب  بها  �شيتوفر  �شكنية  عمارة  كل 

امل�شي،  ريا�شة  ملمار�شة  خم�ش�شة  مناطق  املعلقة 

مت  كما  الأطفال.  لألعاب  خم�ش�شة  منطقة  وتوفري 

جتهيز العمارات بالكامل من حيث ال�شقق واملناطق 

امل�شرتكة مبكيفات الهواء، عالوة على توفري العزل 

البناء  مواد  وا�شتخدام  للعمارات  الكامل  احلراري 

ال�شديقة للبيئة.

اأتاح  ال�شكنية  العمارات  ت�شميم  اأن  واأردفت 

لل�شقق  �شواء  ال�شكنية  للعمارة  مداخل  وجود عدة 

اأ�شفل العمارات،  اأو مواقف ال�شيارات التي تقع يف 

الكهربائي  لل�شحن  باأماكن  تزويدها  مت  والتي 

النوع  لل�شيارات �شمن روؤية م�شتقبلية لتوفر هذا 

مواقف  توفري  مع  القاطنني،  لدى  ال�شيارات  من 

خم�ش�شة لذوي الحتياجات اخلا�شة.

خدمات  ت�شمني  اإىل  ا  اأي�شاً الوزيرة  واأ�شارت 

حيث  املبنى،  بنظافة  ا  اهتماماً ال�شكنية  العمارات 

اخلارجي  للجزء  دوري  تنظيف  توفري  �شيتم 

اأنفاق  و�شع  الت�شميم  خالل  مراعاة  ومت  للمباين، 

خم�ش�شة للتخل�س من القمامة املنزلية.

ويف �شياق مت�شل قالت الوزيرة اآمنة الرميحي 

اإن م�شروع العمارات ال�شكنية مبدينة �شلمان تقع يف 

اجلزيرة رقم 12، وقد مت ربط امل�شروع مع اجلزر 

الهوائية  للدراجات  واآخر  للم�شاة  بج�شر  الأخرى 

للو�شول اإىل ال�شبكة الرئي�شية للطرق دون احلاجة 

ل�شتخدام ال�شيارات، وقد مت تخ�شي�س �شبكة طرق 

فرعية على م�شتوى عاٍل للمركبات لربط اجلزيرة 

مع �شبكة الطرق الرئي�شية للمدينة.

ال�شيخ  طبيب  الفريق  افتتح 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

يف  والطفل  املراأة  موؤمتر  اأعمال 

اخلليج  بفندق  املوؤمترات  قاعة 

بح�شور الدكتور وليد بن خليفة 

املانع وكيل وزارة ال�شحة وعدد 

القطاع  يف  ال�شخ�شيات  من 

وا�شعة  م�شاركة  و�شط  الطبي 

املوؤمتر  يف  الطبي  القطاع  من 

امللكي  امل�شت�شفى  ينظمه  الذي 

التخ�ش�شي بالتعاون مع جمعية 

واأديوكي�شن  البحرينية  ال�شكري 

بال�س.

بن  حممد  ال�شيخ  واألقى 

بهذه  كلمة  خليفة  اآل  عبداهلل 

املنا�شبة، اأكد فيها الرعاية الفائقة 

التي يحظى بها القطاع الطبي من 

لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

ملك  خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد 

ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  البالد 

بالهتمام  احلكومة  وتوجيهات 

بقيادة  متمثلة  ال�شحي  بالقطاع 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

حفظه اهلل.

نحظى  »اإننا  واأ�شاف: 

مبنظومة �شحية متكاملة ونفخر 

وال�شراكة  الفعال  بالتعاون 

بني  ال�شحي  القطاع  يف  القوية 

واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات 

والتي من �شاأنها اأن تزداد قوة يف 

ظل انتقال التغطية ال�شحية اإىل 

الوطني  ال�شحي  ال�شمان  نظام 

ويرفع  التناف�شية  يحفز  الذي 

كافة  تقدمي  يف  اجلودة  �شقف 

يتما�شى  مبا  ال�شحية  اخلدمات 

مع معايري اجلودة العاملية«.

اأن جنتمع  »ي�شرنا  واأ�شاف: 

امل�شت�شفى  موؤمتر  لفتتاح  اليوم 

والطفل  املراأة  ل�شحة  امللكي 

والذي يقام �شنوياًا لزيادة الوعي 

التي  ال�شحية  بالحتياجات 

من  وهي  والطفل،  باملراأة  تعنى 

املوا�شيع ال�شحية املهمة ل�شالمة 

ا ل�شمان  اأفراد املجتمع وخ�شو�شاً

والأجيال  املجتمع  اأفراد  �شالمة 

القادمة«.

جمعية  »ت�شعى  وتابع: 

ال�شكري البحرينية منذ تاأ�شي�شها 

بني  الوعي  لزيادة   1989 يف 

ال�شحي  القطاع  يف  العاملني 

ومن  ال�شكري.  داء  يخ�س  فيما 

اأن ت�شارك جمعية  الفخر  دواعي 

هذا  يف  البحرينية  ال�شكري 

من  نحتفل  الذي  الهام  املوؤمتر 

خالله باإ�شدار كتاب علمي �شامل 

مت  وقد  واحلمل،  ال�شكري  حول 

هذا  خالل  خا�س  حمور  تنظيم 

الطبية  الطواقم  لتوعية  املوؤمتر 

خمتلف  من  البحرين  مملكة  يف 

امللف  هذا  حول  التخ�ش�شات 

املوؤمتر  اإن  حيث  املهم،  ال�شحي 

اإقليم  من  وا�شعة  م�شاركة  ي�شهد 

اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

من اخلرباء الذين ح�شروا لإثراء 

الربنامج العلمي لهذ املوؤمتر«.

من  كلمة  الفتتاح  �شهد  كما 

رئي�س  راجح  كمال  الدكتور 

موؤمتر  »اإن  فيها:  قال  املوؤمتر، 

به  يحتذى  مثال  والطفل،  املراأة 

يف التطور امل�شتمر للقطاع الطبي 

و�شيكون  البحرين،  مملكة  يف 

فر�شة �شانحة ملوا�شلة امل�شاركة 

يف املعرفة الطبية وال�شريرية يف 

ظل امل�شاركة الكبرية من اخلرباء 

وال�شت�شاريني  والأكادمييني 

الذين ميتلكون باع طويل يف هذا 

املجال املهم«.

تد�سني الكتاب العلمي الإلكرتوين املتكامل حول �سحة املراأة يف احلمل

حممد بن عبداهلل يفتتح اأعمال موؤمتر املراأة والطفل مب�ساركة وا�سعة

حمافظ العا�سمة يفتتح »القرية املرورية« يف جممع الأفنيوز مبنا�سبة اأ�سبوع املرور

افتتح حمافظ العا�شمة ال�شيخ را�شد بن عبدالرحمن 

بن  عبدالرحمن  ال�شيخ  العميد  بح�شور  خليفة،  اآل 

للمرور،  العامة  الإدارة  عام  مدير  خليفة  اآل  عبدالوهاب 

فعالية القرية املرورية التي تنظمها الإدارة العامة للمرور 

مبنا�شبة اأ�شبوع املرور حتت �شعار »حياتك اأمانة«، وذلك 

مبجمع الأفنيوز.

من  امل�شتمرة  بالتوجيهات  العا�شمة  حمافظ  واأ�شاد 

اآل خليفة وزير  اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل  قبل الفريق 

الفاعلة  وامل�شاركة  املروري  الوعي  برت�شيخ  الداخلية 

اجلهد  هذا  يكون  واأن  التوعوية  املرورية  احلمالت  يف 

ا على الأرواح واملمتلكات، وتكثيف الربامج  ا حفاظاً م�شتمراً

الطريق، مثمناًا  املرورية على  ال�شالمة  التثقيفية لتحقيق 

جهود الإدارة العامة للمرور يف تنفيذ القانون وتقدمي كل 

اخلدمات املرورية للجمهور والتوا�شل مع خمتلف فئات 

التوجه، معرباًا عن �شكره وتقديره  لتحقيق هذا  املجتمع 

لتعاون اجلهات الداعمة لربامج وفعاليات الإدارة وكذلك 

دور مواقع التوا�شل الجتماعي يف ن�شر الثقافة املرورية.

اإن  للمرور  العامة  الإدارة  عام  مدير  قال  جانبه،  من 

ال�شالمة  جوانب  لأهم  م�شغر  منوذج  املرورية  القرية 

ا فاعالاً يف ال�شالمة  املطلوبة من املجتمع كي يكون �شريكاً

معدلت  رفع  يف  اجلميع  م�شوؤولية  كونها  املرورية 

ال�شالمة املرورية، وتفعيالاً ملبداأ ال�شراكة املجتمعية الذي 

ت�شعى وزارة الداخلية اإىل تعزيزه مع خمتلف موؤ�ش�شات 

واأفراد املجتمع املدين.

الطريفي لدى تروؤ�سه وفد اململكة

ا�شتقبل وزير اخلارجية، عبداللطيف بن را�شد الزياين، يف مقر الوزارة، اأم�س، وفد جمموعة 

التحالف اليهودي اجلمهوري برئا�شة نورم كوملان ع�شو جمل�س ال�شيوخ الأمريكي ال�شابق.  ومت 

خالل اللقاء، التاأكيد على عمق عالقات ال�شداقة التي جتمع بني مملكة البحرين والوليات املتحدة 

الأمريكية، وا�شتعرا�س �شبل الدفع باأوجه التعاون امل�شرتك بني اجلانبني يف جمالت حرية الأديان 

واملعتقدات وتعزيز قيم الت�شامح والتعاي�س الإن�شاين.

وزير اخلارجية ي�ستقبل وفد 

جمموعة التحالف اليهودي اجلمهوري

مركز امللك حمد العاملي للتعاي�ش ال�سلمي

 يقيم تاأبيًنا خلالد بن خليفة م�ساء اليوم

للتعاي�س  العاملي  حمد  امللك  مركز  يقيم 

اهلل  باإذن  له  للمغفور  تاأبني  اأم�شية  ال�شلمي 

تعاىل الدكتور ال�شيخ خالد بن خليفة اآل خليفة 

رئي�س جمل�س اأمناء املركز، م�شاء اليوم الثالثاء 

املوافق 7 مار�س 2023 مبركز عي�شى الثقايف 

يف ال�شاعة 8 م�شاء.  

من  عدد  �شيتطرق  التاأبني  وخالل 

بتقدمي  الراحل  عا�شرت  التي  ال�شخ�شيات 

والذكريات  الفقيد  مبناقب  وامل�شاركة  كلمات 

التي جمعتهم باملغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ 

خالد بن خليفة اآل خليفة الذي وافته املنية يوم 

27 من يناير املا�شي. 

الطريفي يرتاأ�ش وفد اململكة يف اجتماع 

املندوبني الدائمني للتح�سري ملجل�ش اجلامعة

قطاع  رئي�س  الطريفي،  اأحمد حممد  تراأ�س 

مملكة  وفد  والأفريقية،  العربية  ال�شوؤون 

اجلامعة  جمل�س  اجتماع  اأعمال  يف  البحرين 

دورته  يف  الدائمني  املندوبني  م�شتوى  على 

الدول  جامعة  اليوم، مبقر  اختتم  الذي   ،159

ملجل�س  للتح�شري  وذلك  بالقاهرة،  العربية 

املقرر  اجلامعة على م�شتوى وزراء اخلارجية 

انعقاده يوم الربعاء 8 مار�س 2023.

املو�شوعات  الدائمون  املندوبون  وناق�س 

املدرجة على جدول اأعمال الدورة )159( الذي 

العربي  العمل  بينها  ومن  بنود،  عدة  يت�شمن 

وال�شوؤون  الفل�شطينية،  والق�شية  امل�شرتك، 

ال�شيا�شية  وال�شوؤون  القومي،  والأمن  العربية 

وال�شوؤون  القت�شادية،  وال�شوؤون  الدولية، 

وال�شوؤون  الإن�شان،  وحقوق  الجتماعية 

القانونية، وال�شوؤون الإدارية واملالية. 

العام  الأمني  تقرير  املندوبون  ناق�س  كما 

العامة  الأمانة  ن�شاط  عن  العربية  للجامعة 

دورتي  بني  املجل�س  قرارات  تنفيذ  واإجراءات 

لهيئة  ال�شنوي  ن�شف  والتقرير  النعقاد، 

متابعة تنفيذ القرارات واللتزامات.

القرارات  م�شروعات  املندوبون  واأقر 

اجلامعة  جمل�س  اىل  �شرتفع  التي  والتقارير 

على م�شتوى وزراء اخلارجية لعتمادها.

»امل�ست�سفيات احلكومية«: احلالة ال�سحية 

للنزيل عبدالهادي اخلواجة طبيعية 

اأكدت ادارة امل�شت�شفيات احلكومية ، اأن احلالة ال�شحية للنزيل عبدالهادي اخلواجة، 

طبيعية واأنه بح�شب ما يت�شمنه ال�شجل الطبي، فلم ي�شبق له ال�شكوى من اأي مر�س يف 

اإىل  الإ�شعاف  ال�شرعة ب�شيارة  النزيل على وجه  اأنه كان قد مت نقل  اإىل  القلب. واأ�شار ت 

ق�شم الطوارئ، بتاريخ 28 فرباير 2023 للعالج واجراء الفحو�شات الالزمة، اإثر معاناته 

من اآلم يف ال�شدر، حيث خ�شع للعناية الطبية الالزمة، ومتت اإعادته اإىل مركز الإ�شالح 

والتاأهيل يف ذات اليوم، وقد مت حتديد موعد طبي له بتاريخ 19 مار�س 2023 للمتابعة 

يف ق�شم امرا�س القلب. 

وت�شعى  الق�شوى،  الأهميةاً  النزلء،  �شحة  تويل  اأنها  احلكومية،  امل�شت�شفيات  واأكدت 

واملعايري  الربوتوكولت  مع  يتوافق  مبا  للجميع،  �شاملة  �شحية  رعاية  تقدمي  اإىل  دائمااً 

ال�شحية املعتمدة.

د. ال�سيخ خالد بن خليفة
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اإتاحة حجز مواعيد لزيارة »ال�سقة النموذجية«.. وزيرة الإ�سكان:

1384 �سقة متليك قيد الإن�ساء يف مدينة �سلمان بن�سب اإجناز %55
العمراين  والتخطيط  الإ�شكان  وزيرة  �شرحت 

اآمنة بنت اأحمد الرميحي باأن الوزارة قامت باإحداث 

التي  احلديثة  التمليك  �شقق  �شامالاً خلدمة  ا  تطويراً

يتم تنفيذها يف عدد من املدن الإ�شكانية يف اململكة، 

ت�شميمها  ومناذج  ال�شقق  م�شاحة  حيث  من  وذلك 

روؤية  �شمن  ال�شكنية  العمارة  وخدمات  ومرافق 

بامل�شاريع  العمودي  ال�شكن  لتطوير  الوزارة 

الإ�شكانية.

وقالت الوزيرة خالل زيارة تفقدية اإىل م�شروع 

العمارات ال�شكنية مبدينة �شلمان اأم�س الإثنني، اإن 

الوزارة تعمل حالياًا على تنفيذ 1384 �شقة متليك 

امل�شروع  بهذا  الإجناز  ن�شب  واإن  �شلمان،  مبدينة 

يف  الوزارة  �شروع  اإىل  م�شرية   ،%55 اإىل  ت�شل 

تخ�شي�س جزء من هذا امل�شروع خالل التوزيعات 

الإ�شكانية الأخرية.

اإتاحة  عن  الرميحي  اآمنة  الوزيرة  واأعلنت 

النموذجية  ال�شقة  لزيارة  املواطنني  اأمام  املجال 

مبدينة �شلمان، على اأن تكون اآلية الزيارة من خالل 

حجز موعد عرب املوقع الإلكرتوين للوزارة، والذي 

يتيح مواعيداًا اأيام الإثنني والأربعاء من كل اأ�شبوع 

ا،  ا وحتى الواحدة ظهراً من ال�شاعة التا�شعة �شباحاً

مكونات  ل�شرح  هند�شي  مر�شد  الزائرين  ويرافق 

العمارة وال�شقة ال�شكنية.

وحتدثت وزيرة الإ�شكان والتخطيط العمراين 

اجليل  على  طراأت  التي  التطوير  جوانب  اأبرز  عن 

تنفيذها  يتم  التي  ال�شكنية  العمارات  من  ال�شاد�س 

النموذج  تطوير  مت  قد  باأنه  اأفادت  حيث  حالياًا، 

الداخلي لت�شميم ال�شقق ال�شكنية، بناءاً على درا�شات 

مت خاللها مراعاة متطلبات املواطنني ومالحظاتهم. 

بامل�شروع  ال�شكنية  ال�شقق  ت�شميم عدد من  كما مت 

حالت  لديها  التي  لالأ�شر  تخ�شي�شها  �شيتم  التي 

الإعاقة،  اأو ظروف  الحتياجات اخلا�شة  من ذوي 

مع الهتمام باإطاللت ال�شقق، حيث يطل عدد منها 

على واجهات بحرية، واأخرى على احلديقة املعلقة 

وعلى  �شكنية.  عمارة  كل  يف  توفريها  مت  التي 

�شعيد مرافق العمارة وخدماتها، قالت الوزيرة اإن 

احلديقة  اإىل جانب  بها  �شيتوفر  �شكنية  عمارة  كل 

امل�شي،  ريا�شة  ملمار�شة  خم�ش�شة  مناطق  املعلقة 

مت  كما  الأطفال.  لألعاب  خم�ش�شة  منطقة  وتوفري 

جتهيز العمارات بالكامل من حيث ال�شقق واملناطق 

امل�شرتكة مبكيفات الهواء، عالوة على توفري العزل 

البناء  مواد  وا�شتخدام  للعمارات  الكامل  احلراري 

ال�شديقة للبيئة.

اأتاح  ال�شكنية  العمارات  ت�شميم  اأن  واأردفت 

لل�شقق  �شواء  ال�شكنية  للعمارة  مداخل  وجود عدة 

اأ�شفل العمارات،  اأو مواقف ال�شيارات التي تقع يف 

الكهربائي  لل�شحن  باأماكن  تزويدها  مت  والتي 

النوع  لل�شيارات �شمن روؤية م�شتقبلية لتوفر هذا 

مواقف  توفري  مع  القاطنني،  لدى  ال�شيارات  من 

خم�ش�شة لذوي الحتياجات اخلا�شة.

خدمات  ت�شمني  اإىل  ا  اأي�شاً الوزيرة  واأ�شارت 

حيث  املبنى،  بنظافة  ا  اهتماماً ال�شكنية  العمارات 

اخلارجي  للجزء  دوري  تنظيف  توفري  �شيتم 

اأنفاق  و�شع  الت�شميم  خالل  مراعاة  ومت  للمباين، 

خم�ش�شة للتخل�س من القمامة املنزلية.

ويف �شياق مت�شل قالت الوزيرة اآمنة الرميحي 

اإن م�شروع العمارات ال�شكنية مبدينة �شلمان تقع يف 

اجلزيرة رقم 12، وقد مت ربط امل�شروع مع اجلزر 

الهوائية  للدراجات  واآخر  للم�شاة  بج�شر  الأخرى 

للو�شول اإىل ال�شبكة الرئي�شية للطرق دون احلاجة 

ل�شتخدام ال�شيارات، وقد مت تخ�شي�س �شبكة طرق 

فرعية على م�شتوى عاٍل للمركبات لربط اجلزيرة 

مع �شبكة الطرق الرئي�شية للمدينة.

ال�شيخ  طبيب  الفريق  افتتح 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

يف  والطفل  املراأة  موؤمتر  اأعمال 

اخلليج  بفندق  املوؤمترات  قاعة 

بح�شور الدكتور وليد بن خليفة 

املانع وكيل وزارة ال�شحة وعدد 

القطاع  يف  ال�شخ�شيات  من 

وا�شعة  م�شاركة  و�شط  الطبي 

املوؤمتر  يف  الطبي  القطاع  من 

امللكي  امل�شت�شفى  ينظمه  الذي 

التخ�ش�شي بالتعاون مع جمعية 

واأديوكي�شن  البحرينية  ال�شكري 

بال�س.

بن  حممد  ال�شيخ  واألقى 

بهذه  كلمة  خليفة  اآل  عبداهلل 

املنا�شبة، اأكد فيها الرعاية الفائقة 

التي يحظى بها القطاع الطبي من 

لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

ملك  خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد 

ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  البالد 

بالهتمام  احلكومة  وتوجيهات 

بقيادة  متمثلة  ال�شحي  بالقطاع 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

حفظه اهلل.

نحظى  »اإننا  واأ�شاف: 

مبنظومة �شحية متكاملة ونفخر 

وال�شراكة  الفعال  بالتعاون 

بني  ال�شحي  القطاع  يف  القوية 

واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات 

والتي من �شاأنها اأن تزداد قوة يف 

ظل انتقال التغطية ال�شحية اإىل 

الوطني  ال�شحي  ال�شمان  نظام 

ويرفع  التناف�شية  يحفز  الذي 

كافة  تقدمي  يف  اجلودة  �شقف 

يتما�شى  مبا  ال�شحية  اخلدمات 

مع معايري اجلودة العاملية«.

اأن جنتمع  »ي�شرنا  واأ�شاف: 

امل�شت�شفى  موؤمتر  لفتتاح  اليوم 

والطفل  املراأة  ل�شحة  امللكي 

والذي يقام �شنوياًا لزيادة الوعي 

التي  ال�شحية  بالحتياجات 

من  وهي  والطفل،  باملراأة  تعنى 

املوا�شيع ال�شحية املهمة ل�شالمة 

ا ل�شمان  اأفراد املجتمع وخ�شو�شاً

والأجيال  املجتمع  اأفراد  �شالمة 

القادمة«.

جمعية  »ت�شعى  وتابع: 

ال�شكري البحرينية منذ تاأ�شي�شها 

بني  الوعي  لزيادة   1989 يف 

ال�شحي  القطاع  يف  العاملني 

ومن  ال�شكري.  داء  يخ�س  فيما 

اأن ت�شارك جمعية  الفخر  دواعي 

هذا  يف  البحرينية  ال�شكري 

من  نحتفل  الذي  الهام  املوؤمتر 

خالله باإ�شدار كتاب علمي �شامل 

مت  وقد  واحلمل،  ال�شكري  حول 

هذا  خالل  خا�س  حمور  تنظيم 

الطبية  الطواقم  لتوعية  املوؤمتر 

خمتلف  من  البحرين  مملكة  يف 

امللف  هذا  حول  التخ�ش�شات 

املوؤمتر  اإن  حيث  املهم،  ال�شحي 

اإقليم  من  وا�شعة  م�شاركة  ي�شهد 

اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

من اخلرباء الذين ح�شروا لإثراء 

الربنامج العلمي لهذ املوؤمتر«.

من  كلمة  الفتتاح  �شهد  كما 

رئي�س  راجح  كمال  الدكتور 

موؤمتر  »اإن  فيها:  قال  املوؤمتر، 

به  يحتذى  مثال  والطفل،  املراأة 

يف التطور امل�شتمر للقطاع الطبي 

و�شيكون  البحرين،  مملكة  يف 

فر�شة �شانحة ملوا�شلة امل�شاركة 

يف املعرفة الطبية وال�شريرية يف 

ظل امل�شاركة الكبرية من اخلرباء 

وال�شت�شاريني  والأكادمييني 

الذين ميتلكون باع طويل يف هذا 

املجال املهم«.

تد�سني الكتاب العلمي الإلكرتوين املتكامل حول �سحة املراأة يف احلمل

حممد بن عبداهلل يفتتح اأعمال موؤمتر املراأة والطفل مب�ساركة وا�سعة

حمافظ العا�سمة يفتتح »القرية املرورية« يف جممع الأفنيوز مبنا�سبة اأ�سبوع املرور

افتتح حمافظ العا�شمة ال�شيخ را�شد بن عبدالرحمن 

بن  عبدالرحمن  ال�شيخ  العميد  بح�شور  خليفة،  اآل 

للمرور،  العامة  الإدارة  عام  مدير  خليفة  اآل  عبدالوهاب 

فعالية القرية املرورية التي تنظمها الإدارة العامة للمرور 

مبنا�شبة اأ�شبوع املرور حتت �شعار »حياتك اأمانة«، وذلك 

مبجمع الأفنيوز.

من  امل�شتمرة  بالتوجيهات  العا�شمة  حمافظ  واأ�شاد 

اآل خليفة وزير  اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل  قبل الفريق 

الفاعلة  وامل�شاركة  املروري  الوعي  برت�شيخ  الداخلية 

اجلهد  هذا  يكون  واأن  التوعوية  املرورية  احلمالت  يف 

ا على الأرواح واملمتلكات، وتكثيف الربامج  ا حفاظاً م�شتمراً

الطريق، مثمناًا  املرورية على  ال�شالمة  التثقيفية لتحقيق 

جهود الإدارة العامة للمرور يف تنفيذ القانون وتقدمي كل 

اخلدمات املرورية للجمهور والتوا�شل مع خمتلف فئات 

التوجه، معرباًا عن �شكره وتقديره  لتحقيق هذا  املجتمع 

لتعاون اجلهات الداعمة لربامج وفعاليات الإدارة وكذلك 

دور مواقع التوا�شل الجتماعي يف ن�شر الثقافة املرورية.

اإن  للمرور  العامة  الإدارة  عام  مدير  قال  جانبه،  من 

ال�شالمة  جوانب  لأهم  م�شغر  منوذج  املرورية  القرية 

ا فاعالاً يف ال�شالمة  املطلوبة من املجتمع كي يكون �شريكاً

معدلت  رفع  يف  اجلميع  م�شوؤولية  كونها  املرورية 

ال�شالمة املرورية، وتفعيالاً ملبداأ ال�شراكة املجتمعية الذي 

ت�شعى وزارة الداخلية اإىل تعزيزه مع خمتلف موؤ�ش�شات 

واأفراد املجتمع املدين.

الطريفي لدى تروؤ�سه وفد اململكة

ا�شتقبل وزير اخلارجية، عبداللطيف بن را�شد الزياين، يف مقر الوزارة، اأم�س، وفد جمموعة 

التحالف اليهودي اجلمهوري برئا�شة نورم كوملان ع�شو جمل�س ال�شيوخ الأمريكي ال�شابق.  ومت 

خالل اللقاء، التاأكيد على عمق عالقات ال�شداقة التي جتمع بني مملكة البحرين والوليات املتحدة 

الأمريكية، وا�شتعرا�س �شبل الدفع باأوجه التعاون امل�شرتك بني اجلانبني يف جمالت حرية الأديان 

واملعتقدات وتعزيز قيم الت�شامح والتعاي�س الإن�شاين.

وزير اخلارجية ي�ستقبل وفد 

جمموعة التحالف اليهودي اجلمهوري

مركز امللك حمد العاملي للتعاي�ش ال�سلمي

 يقيم تاأبيًنا خلالد بن خليفة م�ساء اليوم

للتعاي�س  العاملي  حمد  امللك  مركز  يقيم 

اهلل  باإذن  له  للمغفور  تاأبني  اأم�شية  ال�شلمي 

تعاىل الدكتور ال�شيخ خالد بن خليفة اآل خليفة 

رئي�س جمل�س اأمناء املركز، م�شاء اليوم الثالثاء 

املوافق 7 مار�س 2023 مبركز عي�شى الثقايف 

يف ال�شاعة 8 م�شاء.  

من  عدد  �شيتطرق  التاأبني  وخالل 

بتقدمي  الراحل  عا�شرت  التي  ال�شخ�شيات 

والذكريات  الفقيد  مبناقب  وامل�شاركة  كلمات 

التي جمعتهم باملغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ 

خالد بن خليفة اآل خليفة الذي وافته املنية يوم 

27 من يناير املا�شي. 

الطريفي يرتاأ�ش وفد اململكة يف اجتماع 

املندوبني الدائمني للتح�سري ملجل�ش اجلامعة

قطاع  رئي�س  الطريفي،  اأحمد حممد  تراأ�س 

مملكة  وفد  والأفريقية،  العربية  ال�شوؤون 

اجلامعة  جمل�س  اجتماع  اأعمال  يف  البحرين 

دورته  يف  الدائمني  املندوبني  م�شتوى  على 

الدول  جامعة  اليوم، مبقر  اختتم  الذي   ،159

ملجل�س  للتح�شري  وذلك  بالقاهرة،  العربية 

املقرر  اجلامعة على م�شتوى وزراء اخلارجية 

انعقاده يوم الربعاء 8 مار�س 2023.

املو�شوعات  الدائمون  املندوبون  وناق�س 

املدرجة على جدول اأعمال الدورة )159( الذي 

العربي  العمل  بينها  ومن  بنود،  عدة  يت�شمن 

وال�شوؤون  الفل�شطينية،  والق�شية  امل�شرتك، 

ال�شيا�شية  وال�شوؤون  القومي،  والأمن  العربية 

وال�شوؤون  القت�شادية،  وال�شوؤون  الدولية، 

وال�شوؤون  الإن�شان،  وحقوق  الجتماعية 

القانونية، وال�شوؤون الإدارية واملالية. 

العام  الأمني  تقرير  املندوبون  ناق�س  كما 

العامة  الأمانة  ن�شاط  عن  العربية  للجامعة 

دورتي  بني  املجل�س  قرارات  تنفيذ  واإجراءات 

لهيئة  ال�شنوي  ن�شف  والتقرير  النعقاد، 

متابعة تنفيذ القرارات واللتزامات.

القرارات  م�شروعات  املندوبون  واأقر 

اجلامعة  جمل�س  اىل  �شرتفع  التي  والتقارير 

على م�شتوى وزراء اخلارجية لعتمادها.

»امل�ست�سفيات احلكومية«: احلالة ال�سحية 

للنزيل عبدالهادي اخلواجة طبيعية 

اأكدت ادارة امل�شت�شفيات احلكومية ، اأن احلالة ال�شحية للنزيل عبدالهادي اخلواجة، 

طبيعية واأنه بح�شب ما يت�شمنه ال�شجل الطبي، فلم ي�شبق له ال�شكوى من اأي مر�س يف 

اإىل  الإ�شعاف  ال�شرعة ب�شيارة  النزيل على وجه  اأنه كان قد مت نقل  اإىل  القلب. واأ�شار ت 

ق�شم الطوارئ، بتاريخ 28 فرباير 2023 للعالج واجراء الفحو�شات الالزمة، اإثر معاناته 

من اآلم يف ال�شدر، حيث خ�شع للعناية الطبية الالزمة، ومتت اإعادته اإىل مركز الإ�شالح 

والتاأهيل يف ذات اليوم، وقد مت حتديد موعد طبي له بتاريخ 19 مار�س 2023 للمتابعة 

يف ق�شم امرا�س القلب. 

وت�شعى  الق�شوى،  الأهميةاً  النزلء،  �شحة  تويل  اأنها  احلكومية،  امل�شت�شفيات  واأكدت 

واملعايري  الربوتوكولت  مع  يتوافق  مبا  للجميع،  �شاملة  �شحية  رعاية  تقدمي  اإىل  دائمااً 

ال�شحية املعتمدة.

د. ال�سيخ خالد بن خليفة
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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»الأيام« ت�شتقبل التهاين مبنا�شبة الذكرى الرابعة والثالثني لإ�شدار ال�شحيفة

�شمو ال�شيخة نيلة بنت حمد اآل خليفة تفتتح املعر�ض الرم�شاين لأرتيزانا 973+

د. مي العتيبي: تعاون جديد مع »متكني« لتعزيز منو املبدعني

نيلة  ال�شيخة  �شمو  من  كرمية  رعاية  حتت 

خليفة  ال�شيخ  �شمو  حرم  خليفة  اآل  حمد  بنت 

م�شروع  افتتح  اهلل،  حفظهما  خليفة  اآل  حمد  بن 

اأرتيزانا الرائد املبدع 973+ املعر�ض الرم�شاين 

 ،)2023 فرباير   28( الثالثاء  رم�شان«  »ليايل 

والذي ي�شتمر حتى 11 مار�ض، وذلك يف موقع 

معر�ض اأرتيزانا يف منطقة اجلفري.

واأثنت �شمو ال�شيخة نيلة بنت حمد اآل خليفة 

خالل تف�شلها بجولة داخل املعر�ض الذي ي�شم 

عدًدا من امل�شاريع على الدور البارز الذي يقدمه 

املبدع 973+ يف تعزيز  الرائد  اأرتيزانا  م�شروع 

ما  وهو  البحرينيني،  الرواد  واإمكانات  قدرات 

يخلق م�شاريع مبتكرة وفعلية.

يقدم  املعر�ض  اأن  اإىل  نيلة  ال�شيخة  ولفتت 

منتجات حملية اأكرث تطوًرا وتنوًعا عاًما بعد عام 

با�شتخدام تقنيات خالقة، م�شرية اإىل اأن املعر�ض 

امل�شاريع  من  العديد  ا�شت�شافة  على  يحر�ض 

الإبداعية امل�شيفة لل�شوق املحلي.

ال�شيخة  الدكتورة  امل�شروع  رئي�شة  واأعربت 

بتف�شل  فخرها  عن  العتيبي  �شليمان  بنت  مي 

اآل خليفة لفتتاح  بنت حمد  نيلة  ال�شيخة  �شمو 

املعر�ض الرم�شاين، والذي ينم عن حجم التقدير 

التي تبديه �شموها للم�شاريع املحلية على وجه 

�شعادتها  عن  مي  ال�شيخة  ت  عربرَّ كما  الأخ�ض. 

بدعم بنك الكويت الوطني - البحرين للمعر�ض 

الرم�شاين، والذي يوؤكد على مدى الهتمام بدعم 

اأجل  من  الأعمال  رواد  لدعم  املبدعة  امل�شاريع 

تعزيز منوها يف الأ�شواق الداخلي واخلارجي.

املعر�ض  اأن  العتيبي  مي  ال�شيخة  واأكدت 

الرم�شاين لهذا العام يحت�شن عدًدا من امل�شاريع 

�شم  اأن  مبينًة  والكويتية،  البحرينية  املبتكرة 

مبدعني بحرينيني وكويتيني يف موقع واحد ياأتي 

بني جميع  ما  اخلالقة  الأفكار  تبادل  اإطار  �شمن 

الأطراف.

وعربرَّ النائب اأحمد �شباح ال�شلوم عن �شعادته 

بافتتاح املعر�ض الرم�شاين الذي يعر�ض العديد 

من  اإنتاجها  مت  والتي  الرم�شانية  املنتجات  من 

قبل م�شاريع �شغرية بداأت من املنزل، ومنها ما 

يعر�ض منتجاته يف بوتيكات �شهرية مبجمعات 

م�شروع  يتطلع  حيث  البحرين،  يف  جتارية 

يف  املنتجات  تلك  لعر�ض  املبدع  الرائد  اأرتيزانا 

بوتيكات عاملية معروفة يف امل�شتقبل.

وكان �شندوق العمل »متكني« قد وقع عقًدا 

جديًدا مع م�شروع اأرتيزانا الرائد املبدع 973+، 

وذلك يف اإطار دعم ال�شناعات الإبداعية امل�شاهمة 

خطة  مع  ومتا�شًيا  البتكار،  مهارات  تنمية  يف 

منو  تعزيز  اإىل  الهادفة  القت�شادي  التعايف 

القطاعات ال�شناعية يف اململكة.

لبنك  العام  املدير  اأعرب  ذاته،  ال�شياق  ويف 

الكويت الوطني يف مملكة البحرين، علي يو�شف 

الرم�شاين  املعر�ض  بدعم  �شعادته  عن  فردان 

امل�شاريع  »ليايل رم�شان« والذي ي�شم عدًدا من 

الإبداعية املحلية، وياأتي �شمن نطاق تعزيز منو 

خمتلف القطاعات.

»عقارات ال�شيف« ت�شاهم يف دعم

 اجلمعية الأهلية لأمرا�ض الدم الوراثية 

انطالًقا من التزامها بتعزيز امل�شوؤولية 

الجتماعية، اأعلنت �شركة عقارات ال�شيف 

الأهلية  للجمعية  مايل  مببلغ  تربعها  عن 

البحرين  يف  الوراثية  الدم  لأمرا�ض 

ورعاية  اجلمعية  وبرامج  مبادرات  لدعم 

الوراثي  الدم  الفعاليات اخلا�شة مبر�شى 

وذويهم. وقام بت�شليم الدعم ال�شيد عي�شى 

اإدارة �شركة  حممد جنيبي رئي�ض جمل�ض 

�شيخة  الدكتورة  اإىل  ال�شيف  عقارات 

العري�ض رئي�شة اجلمعية يف مقر ال�شركة 

وذلك  ال�شيف،  �شاحية   – ال�شيف  مبجمع 

نائب  ال�شيد،  م�شطفى  الدكتور  بح�شور 

جلنة  ورئي�ض  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

ال�شركة،  لدى  الجتماعية  امل�شوؤولية 

التنفيذي  الرئي�ض  يو�شف،  اأحمد  وال�شيد 

ل�شركة عقارات ال�شيف. 

حممد  عي�شى  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه 

جنيبي رئي�ض جمل�ض اإدارة �شركة عقارات 

ال�شيف بالقول: »نحن �شعداء بدعم واحدة 

على  ن�شاًطا  الأهلية  اجلمعيات  اأكرث  من 

روؤية  ملا حتمله من  اململكة نظًرا  م�شتوى 

باأمرا�ض  التوعية  لزيادة  نبيلة  واأهداف 

وتعزيز  البحرين  يف  الوراثية  الدم 

واملنظمات  املوؤ�ش�شات  كل  مع  التعاون 

فقر  اأمرا�ض  مكافحة  جمال  يف  الدولية 

ونحن  الأخرى.  الوراثية  والأمرا�ض  الدم 

بدورنا يف ال�شركة ملتزمون مب�شاندة كل 

املحلي  املجتمع  يخدم  حميد  وطني  جهد 

يف خمتلف القطاعات ال�شحية والتعليمية 

والتنموية«.    

�شيخة  الدكتورة  اأعربت  جهتها،  من 

�شكرها  عن  اجلمعية  رئي�شة  العري�ض 

ال�شيف  عقارات  �شركة  جلهود  وتقديرها 

لتفعيل  اجلمعية  دعم  اإطار  يف  املبذولة 

ال�شحية  الجتماعية للربامج  م�شوؤوليتها 

الوراثية،  المرا�ض  من  للوقاية  الهادفة 

من  الأول  لي�ض  الدعم  هذا  اأن  اإىل  لفتًة 

نوعه من قبل �شركة عقارات ال�شيف التي 

لطاملا كانت منذ �شنوات طويلة خري داعم 

اجلمعية،  وفعاليات  لأن�شطة  وم�شاند 

م�شاهمة  �شي�شهم  الدعم  هذا  اأن  موؤكدًة 

كبرية وفعالة يف ت�شيري اأن�شطة اجلمعية 

مبا يعود بالفائدة على امل�شابني باأمرا�ض 

الدم الوراثية.

ا�شتقبلت �شحيفة »الأيام« العديد من التهاين والتربيكات مبنا�شبة الذكرى 

واملوؤ�ش�شات  امل�شوؤولني  من  عدد  قبل  من  ال�شحيفة،  لإ�شدار  والثالثني  الرابعة 

واجلهات، حيث متت الإ�شادة بدور ال�شحيفة البارز يف امل�شهد الإعالمي والثقايف 

مبملكة البحرين، وبالتطور امل�شتمر الذي حققته خالل ال�شنوات املا�شية. 

ال�شالح،  ال�شورى علي �شالح  رئي�ض جمل�ض  من  تهنئة  ال�شحيفة  وتلقت 

الذي  والزراعة  البلديات  �شوؤون  وزير  املبارك  نا�شر  بن  وائل  املهند�ض  ومن 

املحلية  لالأخبار  وتغطيتها  ومتميزة يف طرحها  عريقة  الأيام  �شحيفة  اأن  اأكد 

كل  ال�شحيفة  على  للقائمني  متمنًيا  عالية،  ومهنية  احرتافية  بكل  والدولية 

وتقدمه  ورفعته  العزيز  للوطن  خدمة  العطاء  من  واملزيد  وال�شداد  التوفيق 

وازدهاره، كما تلقت الأيام تهنئة حمافظ حمافظة املحرق �شلمان بن عي�شى بن 

هندي املناعي.  

عبدالرحمن  بابكو  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  تهاين  »الأيام«  وتلقت 

اإذ  العبا�شي،  عبدالرحيم  يا�شر  ل�شركة جيبك  التنفيذي  والرئي�ض  اجلواهري، 

اأعربوا عن �شعادتهم بالنجاحات التي حتققها اجلريدة، ودور القائمني عليها يف 

اإثراء الثقافة ال�شحفية للمواطنني واملقيمني. 

لـ»لأيام«،  تهنئة  اأحمد  فرا�ض  اخلليج  ل�شلة  التنفيذي  الرئي�ض  بعث  كما 

تقدم من خاللها بال�شكر لل�شحيفة على التغطيات املتميزة. وجاءت تهنئة من 

ال�شحيفة  ودعم  املواطنني  ق�شايا  بطرح  خاللها  اأ�شاد  ال�شويخ  مهدي  النائب 

جمعية  اإدارة  جمل�ض  ع�شو  من  تهنئة  ر�شالة  اإىل  بالإ�شافة  النيابي،  للعمل 

رجال الأعمال البحرينية نا�شر الأهلي، والذي اأ�شاد بالفريق ال�شحفي وجميع 

العاملني بال�شحيفة.

نا�صر الأهلي يا�صر عبدالرحيم العبا�صيد. عبدالرحمن جواهري فرا�س اأحمدوزير البلديات مهدي ال�صويخحمافظ املحرق رئي�س جمل�س ال�صورى

الثالثاء 15 �شعبان 1444 ـ العدد 12386

Tuesday 7th March 2023 - No. 12386
sport@alayam.com - sport.alayam@gmail.com رئيس القسم الرياضي: ناصر محمد18

�سهد ختام فعاليات املوؤمتر الطبي ال�سابع لالحتاد الآ�سيوي.. �سلمان بن اإبراهيم:

 ملتزمون بتوفري البيئة املثالية لتطوير املنظومة الطبية يف الكرة الآ�سيوية
رئي�س  خليفة،  اآل  اإبراهيم  بن  �شلمان  ال�شيخ  اأ�شاد 

الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئي�س الإحتاد 

الدويل لكرة القدم بالنجاح الالفت للموؤمتر الطبي ال�شابع 

اأن التطور املتنامي  لالحتاد الآ�شيوي لكرة القدم، موؤكدا 

يف خمرجات املوؤمتر ي�شعه يف م�شاف املوؤمترات الطبية 

الرائدة على ال�شعيد العاملي.

الإحتاد  رئي�س  األقاها  التي  الكلمة  يف  ذلك  جاء 

الآ�شيوي لكرة القدم يف ختام اأعمال املوؤمتر يف العا�شمة 

 600 من  اأكرث  م�شاركة  �شهد  والذي  الدوحة،  القطرية 

م�شارك اطلعوا على اأحدث التحديات واأف�شل املمار�شات 

الرائدة  العلمية  التطورات  جانب  اإىل  والطبية،  العلمية 

ا�شتعر�شها  والتي  الريا�شة،  وطب  علوم  جمال  يف 

خالل  من  العاملي  امل�شتوى  على  مميزون  حما�شرون 

حما�شرات وندوات واأوراق عمل وور�شات عمل �شريرية.

وقال ال�شيخ �شلمان بن اإبراهيم اآل خليفة: »اإن املوؤمتر 

الطبي ال�شابع لالحتاد الآ�شيوي يعرب عن التزام الحتاد 

القاري بالرتقاء مبختلف اركان الكرة الآ�شيوية وتوفري 

اللعبة، عرب  الطبية يف  املنظومة  لتطوير  املثالية  البيئة 

الريا�شي  الطب  حقل  يف  العاملني  اأمام  الفر�شة  اإتاحة 

املجال  هذا  يف  العلمية  التطورات  اأحدث  على  للتعرف 

مبا ينعك�س ب�شورة اإيجابية على خربة وكفاءة الكوادر 

الطبية العاملة يف الحتادات الوطنية الآ�شيوية«. 

بالتعاون  القدم  لكرة  الآ�شيوي  الإحتاد  ونوه رئي�س 

الالحمدود من م�شت�شفى �شبيتار جلراحة العظام والطب 

اإجناح  القدم يف �شبيل  القطري لكرة  الريا�شي والحتاد 

مم  املوؤمتر  عليه  ا�شتمل  مبا  م�شيدا  املوؤمتر،  فعاليات 

فعاليات غنية وور�س عمل فعالة �شيكون لها اأطيب الأثر 

يف رفع م�شتوى اخلدمات الطبية يف كرة القدم الآ�شيوية. 

الحتاد  من  بتنظيم  اأقيم  -الذي  املوؤمتر  و�شهد 

الآ�شيوي لكرة القدم وم�شت�شفى �شبيتار جلراحة العظام 

والطب الريا�شي والحتاد القطري لكرة القدم- تواجد ما 

والعلوم،  الريا�شي  الطب  يقارب 120 خبريا يف جمال 

الدويل  والحتاد  القدم،  لكرة  الآ�شيوي  الحتاد  ميثلون 

لكرة القدم، والحتاد الأوروبي لكرة القدم، واحتاد اأمريكا 

القدم،  لكرة  الأفريقي  والحتاد  القدم،  لكرة  اجلنوبية 

واللجنة الأوملبية الدولية، اإىل جانب م�شت�شفى �شبيتار.

القدم  »كرة  �شعار  حتت  اأقيم  الذي  املوؤمتر  وهدف 

تعزيز  اإىل  بالتنوع«،  الحتفال   - الريا�شي  والطب 

الطبية  احلالت  مع  التعامل  اأجل  من  امل�شاركني  قدرات 

باعتماد  الطبي  املوؤمتر  وحظي  القدم.  كرة  يف  املتنوعة 

املجلة الربيطانية للطب الريا�شي، وذلك للمرة الأوىل يف 

القدم  اأي�شا على مو�شوع عودة كرة  تاريخه، وهو ركز 

التنوع  ناحية  من  اللعبة  وتطور  كورونا،  جائحة  بعد 

والندماج.

واأقيم على هام�س املوؤمتر الطبي الن�شخة الثالثة من 

لكرة  الآ�شيوي  الحتاد  يف  الطبية  اجلوائز  توزيع  حفل 

اأجل تكرمي جهود  الأحد 5 مار�س، من  القدم، وذلك يوم 

وم�شاهمات العاملني يف املجال الطبي لالرتقاء باللعبة.

القطري  الحتاد  اإىل  التقدير  جوائز  تقدمي  مت  وقد 

العظام،  وجراحة  لطب  �شبيتار  وم�شت�شفى  القدم،  لكرة 

واأكادميية اأ�شباير، والحتاد الدويل لكرة القدم، والحتاد 

الأوروبي لكرة القدم، وخمترب مكافحة املن�شطات يف قطر 

اأ�شباير زون؛ وذلك تقديرا جلهودهم  اإىل جانب موؤ�ش�شة 

من اأجل �شمان جناح املوؤمتر.

الحتاد يواجه املحرق يف دوري زين ال�سالوي

النويدرات يطيح بالأهلي.. واملنامة يجتاز البحرين

عيى�س عبا�س:

اأطاح فريق النويدرات بنظريه فريق الأهلي يف اللقاء الذي جمع بني الفريقني م�شاء يوم 

باأم احل�شم، وذلك عندما  الريا�شية  ال�شالت  ال�شلة مبجمع  الإثنني على �شالة احتاد  اأم�س 

متكن من الفوز عليه بنتيجة 77/ 76 يف مباراة مثرية ومتقلبة جمعت بني الفريقني، ليدخل 

الأرباع  اإذ جاءت نتائج  امل�شابقة،  الذهبي من  للمربع  التاأهل  املناف�شة على  الفرق  يف �شراع 

باملباراة كالآتي: 15/ 27، 18/ 20، 20/ 13، 24/ 16.

وكان اأف�شل امل�شجلني يف املباراة الالعب مهيد اأمري بـ24 نقطة، تاله زميله بالفريق كينيو 

بو�شت 20 نقطة، وعمران يو�شف بـ19 نقطة، فيما كان ه�شام �شرحان اأف�شل م�شجلي الأهلي 

بـ20 نقطة، ثم حممد كويد بـ15 نقطة.

ويف املباراة الثانية متكن فريق املنامة من جتاوز عقبة البحرين وت�شجيل انت�شار جديد 

ال�شالوي، حيث  البحرين  زين  دوري  من  التمهيدي  للدور  العام  الرتتيب  �شدارة  يبقيه يف 

الأف�شل  الطرف  املنامة  فريقه  كان  مباراة  يف   81 /106 بنتيجة  الفريقني  مواجهة  انتهت 

و�شيطر على الأرباع الثالثة الأوىل التي اأعطته الأف�شلية يف ح�شم املباراة مل�شلحته، وكانت 

نتائج الأرباع كالآتي: 28/ 14، 24/ 27، 33/ 17، 21/ 23.

اأكرث من ن�شف  اأي  بت�شجيله 47 نقطة  اللقاء  البحرين توين مي�شيل يف  وبرز حمرتف 

اأبرز امل�شجلني بـ27 نقطة، ثم  نقاط فريقه يف املباراة، فيما كان حمرتف املنامة بورن�شون 

حممد اأمري بـ14 نقطة، واأحمد �شلمان بـ13 نقطة.

اليوم مباريات اجلولة بلقاء مرتقب يجمع بني فريق الحتاد مع نظريه  وتختتم م�شاء 

فريق املحرق يف ال�شاعة ال�شابعة والن�شف م�شاًء على �شالة احتاد ال�شلة باأم احل�شم، حيث 

تعد املباراة مهمة للفريقني يف م�شوارهما بامل�شابقة.

املحرق بطال

ً لدوري حتت 17 �سنة

يون�س من�شور:

حقق فريق املحرق لقب دوري حتت 17 �شنة لكرة 

بهدفني  ال�شرقي  الرفاع  فريق  تفوق على  بعدما  القدم 

التي احت�شنها ملعب  النهائية  املباراة  دون مقابل يف 

اأم�س و�شط ح�شور جماهريي جيد من  نادي النجمة 

ع�شاق وحمبي الناديني.وبعد �شوط اأول �شلبي بدون 

عن  الت�شجيل  باب  افتتاح  يف  املحرق  جنح  اأهداف 

و�شط  عر�شية  كرة  ا�شتغل  الذي  ب�شام  �شامي  طريق 

غياب تام ملدافعي الرفاع ال�شرقي »70«.

وحاول الرفاع ال�شرقي العودة بعد ذلك من خالل 

للمحرق  للهجوم و�شط متا�شك دفاعي  اندفاع لعبيه 

تاأكيد  يف  ال�شائع  بدل  املحت�شب  بالوقت  جنح  الذي 

ليوؤكد  الطائر  اإبراهيم  طريق  عن  ثاٍن  بهدف  فوزه 

تتويج املحرق باللقب.

وبعد نهاية املباراة قلد ع�شو جمل�س اإدارة الحتاد 

وبح�شور  حقيقي،  عبدالر�شا  القدم  لكرة  البحريني 

الأمني العام را�شد الزعبي، اأفراد فريق الرفاع ال�شرقي 

مبيداليات املركز الثاين، فيما توج لعبي واأفراد فريق 

املحرق بامليداليات الذهبية ودرع الدوري.

املنامة واملحرق ي�سطدمان

 بالهالل ال�سوداين وال�سيب العماين

يون�س من�شور:

لالأندية  �شلمان  امللك  كاأ�س  بطولة  قرعة  اأوقعت 

يف  واملحرق  املنامة  البحرينية  الكرة  ممثلي  العربية 

مواجهة  خالل  من  الأول  بالدور  �شعبتني  مواجهتني 

املحرق  يلتقي  فيما  ال�شوداين،  الهالل  مناف�شه  املنامة 

مع بطل كاأ�س الحتاد الآ�شيوي فريق ال�شيب العماين.

الذهاب  مواجهتي  واملحرق  املنامة  و�شيخو�س 

والإياب خالل هذا ال�شهر وال�شهر القادم على اأن يتاأهل 

الفائز مبجموع املباراتني خلو�س الدور الثاين املوؤهل 

لدور املجموعات الذي �شيقام يف ال�شيف القادم.

بداأ و�سول الفرق امل�ساركة يف خليجية اليد

الأحمر والهنداوي ي�سالن لتدعيم �سفوف النجمة والأهلي

عي�شى عبا�س:

الأحمر  اأحمد  ال�شابق  امل�شري  الدويل  الالعب  و�شل 

بطولة  يف  النجمة  فريق  لتمثيل  ا�شتعداداً  البحرين  اإىل 

الـ39  ن�شختها  يف  الكوؤو�س  اأبطال  اخلليجية  الأندية 

الفرتة من 8 ولغاية  البحرين خالل  اإقامتها يف  واملقرر 

17 مار�س اجلاري على �شالة مدينة خليفة الريا�شية، 

حيث التزم الأحمر يف تدريبات فريقه النجمة ر�شمياً بعد 

منتخب  اأمام  ودية  مباراة  الفريق  مع  وخا�س  و�شوله 

ال�شباب لكرة اليد يوم اأم�س الأول كاآخر التجارب الفنية 

ا�شتعداداً لال�شتحقاق اخلليجي. ويتوقع اأن ي�شل اليوم 

النجمة ح�شن قداح  الثاين يف �شفوف  املحرتف امل�شري 

ان�شم  فيما  الفريق،  �شفوف  يف  الثاين  املحرتف  ليكون 

ر�شمياً الالعب الدويل ونادي ال�شباب جمتبى الزميور يف 

تدريبات الفريق. ويف اجلهة الأخرى فقد ا�شتقبل النادي 

من  الختيار  عليهم  وقع  الذين  الثالثة  حمرتفيه  الأهلي 

امل�شري  احلار�س  كان  حيث  للفريق،  الفني  اجلهاز  قبل 

كرمي الهنداوي اآخر الوا�شلني لتدعيم �شفوف الأهلي يوم 

عبداهلل  بن  اأنور  التون�شي  الالعب  و�شل  اأن  بعد  اأم�س، 

والكويتي مهدي القالف يوم اأم�س لتدعيم �شفوف الفريق.

التوافد  اخلليجية يف  الوفود  بداأت  اآخر  جانب  ومن 

البطولة،  يف  للم�شاركة  ا�شتعداداً  البحرين  مملكة  على 

اإىل  الوا�شلني  كاأول  الكويتي  ال�شاملية  فريق  كان  حيث 

العماين  �شداب  اأهلي  فريق  و�شول  تبعه  فيما  اململكة، 

وال�شارقة الإماراتي ر�شمياً، يف حني يتوقع اأن ي�شل فريقا 

الجتماع  قبل  اليوم  القطري  والعربي  الكويتي  الكويت 

الفني للبطولة املقرر انعقاده م�شاء اليوم الثالثاء.

تغيري توقيت انطالق املباريات

قررت اللجنة املنظمة للبطولة تغيري توقيت انطالق 

املباراة  تنطلق  اأن  تقرر  حيث  البطولة،  يف  املباريات 

الأوىل يف ال�شاعة اخلام�شة م�شاًء بدلً من ال�شاعة الرابعة 

ال�شاعة  يف  الثانية  املباراة  تنطلق  اأن  على  والن�شف، 

ال�شابعة م�شاًء بدلً من ال�شاد�شة والن�شف.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6296
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افتتح رئيس المجل��س األعلى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة، 
أعمال مؤتمر الم��رأة والطفل، بحضور وكيل 
وزارة الصحة وليد المانع وعدد من الشخصيات 
في القطاع الطبي وس��ط مشاركة واسعة من 
القط��اع الطب��ي ف��ي المؤتمر ال��ذي ينظمه 
المستش��فى الملكي التخصصي بالتعاون مع 
جمعية السكري البحرينية وأديوكيشن بالس.

وألق��ى الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة 
كلمة به��ذه المناس��بة، أك��د فيه��ا الرعاية 
الفائق��ة التي يحظى بها القط��اع الطبي من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، مل��ك البالد المعظ��م وتوجيهات 
الحكومة باالهتمام بالقطاع الصحي متمثلة 
بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
وأضاف »إننا نحظى بمنظومة صحية متكاملة 
ونفخر بالتعاون الفعال والشراكة القوية في 
القطاع الصح��ي بين المؤسس��ات الحكومية 
والخاص��ة والت��ي من ش��أنها أن ت��زداد قوة 
في ظل انتق��ال التغطية الصحي��ة إلى نظام 
الضمان الصحي الوطني الذي يحفز التنافسية 
ويرفع سقف الجودة في تقديم كافة الخدمات 
الصحي��ة بما يتماش��ى م��ع معايي��ر الجودة 

العالمية«.
وأض��اف »يس��رنا أن نجتم��ع الي��وم الفتت��اح 
مؤتم��ر المستش��فى الملكي لصح��ة المرأة 
والطف��ل وال��ذي يقام س��نويًا لزي��ادة الوعي 
باالحتياج��ات الصحي��ة الت��ي تعن��ى بالمرأة 
والطفل وهي من المواضي��ع الصحية الهامة 
لس��المة أف��راد المجتمع وخصوص��ًا لضمان 
س��المة أف��راد المجتم��ع وخصوص��ًا لضمان 

سالمة األجيال القادمة«.
وتابع »تسعى جمعية السكري منذ تأسيسها 
ف��ي 1989 لزي��ادة الوعي بي��ن العاملين في 
القط��اع الصح��ي فيما يخ��ص داء الس��كري. 
ومن دواعي الفخر أن تشارك جمعية السكري 
البحرينية في هذا المؤتمر الهام الذي نحتفل 
م��ن خالله بإص��دار كتاب علمي ش��امل حول 
الس��كري والحمل وقد تم تنظيم محور خاص 
خالل ه��ذا المؤتمر لتوعي��ة الطواقم الطبية 
في مملكة البحرين م��ن مختلف التخصصات 
ح��ول ه��ذا المل��ف الصح��ي اله��ام، حيث إن 
المؤتمر يش��هد مش��اركة واس��عة من إقليم 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا من الخبراء 
الذي��ن حضروا إلث��راء البرنام��ج العلمي لهذا 

المؤتمر«.
رئي��س  م��ن  كلم��ة  االفتت��اح  ش��هد  كم��ا 
المؤتمر كم��ال راجح، قال فيه��ا »إن مؤتمر 
الم��رأة والطفل، مثااًل يحت��ذى به في التطور 
المس��تمر للقطاع الطبي في مملكة البحرين، 

وس��يكون فرصة س��انحة لمواصلة المشاركة 
ف��ي المعرف��ة الطبي��ة والس��ريرية ف��ي ظل 
المش��اركة الكبيرة من الخب��راء واألكاديميين 
واالستشاريين الذين يمتلكون باعًا طوياًل في 

هذا المجال الهام«.
وأض��اف »لق��د حرصن��ا كلجنة منظم��ة على 
تقديم أوراق علمية وبحثية متطورة تس��اهم 
في تقدي��م المعلومات التدريبي��ة والنظرية 

والعملية للمشاركين في المؤتمر، وتأهيلهم 
بأفضل صورة عبر جلس��ات التدريب العلمية 
وورش العم��ل، والش��ك أننا نتطل��ع أن يحقق 
المؤتمر أهدافه النبيلة وس��وف تأتي بفضل 

التعاون الالمحدود بين الجميع«.
وثمن راجح الرعاية الت��ي حظي بها المؤتمر 

من الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة. 
وعرضت اللجن��ة المنظمة فيديو عبر رس��الة 

م��ن العمي��د الس��ابق لكلية الط��ب بجامعة 
فيصل آباد من باكس��تان أحمد بالل الذي لم 
يتمكن من الحضور وآل على نفس��ه أن يرسل 
هذه الرس��الة المص��ورة كون��ه رئيس هيئة 

تحرير كتاب السكري والحمل.
ودشن البروفيسور شابين ناز مسعود النسخة 
اإللكتروني��ة للكتاب العلم��ي المتكامل حول 
صح��ة الم��رأة ف��ي الحم��ل وقد تم تدش��ين 

الكت��اب ف��ي نس��خته الورقي��ة ف��ي م��ارس 
2022 واحتف��ل الحاضرون بإطالق وتدش��ين 
النس��خة اإللكتروني��ة من هذا الكت��اب الذي 
س��اهم في تأليف��ه خب��راء من ح��ول العالم 
ومنهم مس��اهمات من مملك��ة البحرين من 
دالل  والس��كري  الصم��اء  الغ��دد  استش��اري 
الرميحي واستش��اري النس��اء وال��والدة زينب 
 الجفيري وأريج. وكرم الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليفة الخبراء واالستشاريين واألكاديميين 
المتحدثي��ن في المؤتم��ر، إضافة إلى تكريم 

الجهات الداعمة.

تدشين كتاب علمي إلكتروني حول صحة المرأة في الحمل

افتتح أعمال مؤتمر »المرأة والطفل« بمشاركة واسعة من القطاع الطبي 

 محمد بن عبداهلل: »الضمان الصحي«
يحفز التنافسية ويرفع سقف الجودة

اعتماد 177 نوعًا جديدًا وتجديد تسجيل 493

مريم الجالهمة: 3683 دواًء مسجاًل في البحرين
ش��اركت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المه��ن والخدم��ات الصحية مريم 
الجالهم��ة ف��ي أعم��ال المؤتم��ر الثام��ن 
للصيدلة والدواء والمنعق��د في إمارة دبي 
بدولة اإلم��ارات. وقدم��ت الجالهمة عرضًا 
بش��أن آخر التطورات واالش��تراطات بشأن 
والمس��تحضرات  ال��دواء  وتنظيم  الرقاب��ة 
الصيدلي��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن حيث تم 
التطرق لمش��كلة نقص األدوية بالمنطقة 
والتزام الش��ركات بالتوري��د ووضع الحلول 
الالزمة له��ا. كما تم التط��رق لنظام تتبع 
ال��دواء حيث تم اس��تعراض ما ت��م إنجازه 
في تنفيذ النظام والذي س��يمكن من تتبع 

حرك��ة الدواء من المصنع إلى المريض مما 
سيس��اهم في منع دخول أي��ة أدوية مزورة 
كما س��يمكن الهيئة من سحب الدواء عند 
ورود أي��ة إخط��ارات بش��أنه كما سيس��مح 
بمتابعة المخزون وتجنب اتخاذ الالزم قبل 
نفاذ األدوية. واستعرضت آخر اإلحصائيات 
بشأن تس��جيل األدوية الجديدة بالمملكة 
حيث تم تس��جيل 177 دواًء جديدًا وتجديد 
تسجيل 493 دواًء ليصل بذلك عدد األدوية 

المسجلة إلى 3683 دواًء. 
وش��ارك من جانب الهيئة الصيدالنية أولى 
نوال الشعبون حيث تم إدارة جلسة الطاولة 

المستديرة مع كبار شركات األدوية.

 70 خريجًا من »البحرين الطبية« 
يعملون في اإلمارات

بادر قس��م اإلرش��اد المهني وش��ؤون الخريجين 
التاب��ع للكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي إيرلندا 
– جامع��ة البحري��ن الطبي��ة )RCSI البحري��ن( 
بتنظيم حفل اس��تقبال لخريجيه��ا العاملين في 
اإلم��ارات العربية المتحدة حرص��ًا على التواصل 

مع الخريجين.
وقال البرفيس��ور س��مير العت��وم، رئيس جامعة 
البحرين الطبية: »تهدف جامعة البحرين الطبية 
إل��ى تعزيز ودعم المس��ارات الوظيفية المقدمة 
إلى طلبة الطب والتمري��ض بعد تخرجهم، ومع 
وجود 70 خريج��ًا يعملون في اإلم��ارات العربية 
المتحدة وتنامي ش��بكة الخريجي��ن التي تتألف 
اآلن من أكثر من 2700 من المتخصصين الذين 
يعمل��ون ف��ي أكثر م��ن 30 بلدًا، فإن الش��هادة 
المعت��رف بها عالمي��ًا والمقدمة م��ن الجامعة 
تتي��ح لخريجن��ا للتقدي��م عل��ى مختل��ف ف��رص 

التوظيف المتوفرة في أنحاء العالم«.
وق��ال الدكت��ور عمر الوح��وش »دفع��ة 2020« 
وهو خري��ج بحريني يعمل كطبيب مقيم للتخدير 
والعناية المركزة بعي��ادة كليفالند في أبوظبي: 

»إن الخب��رات والمهارات الت��ي حصلت عليها عن 
طري��ق تقدي��م أوراق بحثية كطال��ب في جامعة 
البحري��ن الطبي��ة ق��د س��اعدتني عل��ى تقديم 
مشاريعي في مؤتمر الصحة العربي لعام 2023 
الذي انعق��د في دب��ي والمؤتمر الس��نوي الذي 
نظمت��ه جمعي��ة أطب��اء التخدير في بريس��تول 
بالمملكة المتحدة، كما أنني أسعى إلى الحصول 

على ش��هادة الزمالة من المملكة المتحدة بعد 
إتمامي لبرنامجي كطبيب مقيم«.

وف��ي حف��ل االس��تقبال ق��ام البرفيس��ور ألفريد 
نيكلس��ون، نائب رئيس جامعة البحرين الطبية 
للشؤون األكاديمية وعميد كلية الطب بالتحدث 
إل��ى الخريجين الحاضرين ف��ي الحفل وأعرب عن 

فخره بإنجازاتهم وتقدمهم المهني. 
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»المستشفيات الحكومية«: حالة 
الخواجة طبيعية ولم يسبق له 

الشكوى من مرض بالقلب
أكدت إدارة المستش��فيات الحكومية، أن الحال��ة الصحية للنزيل 
عبداله��ادي الخواجة، طبيعية وأنه بحس��ب ما يتضمنه الس��جل 

الطبي، فلم يسبق له الشكوى من أي مرض في القلب.
وأش��ارت إلى أنه كان تم نقل النزيل على وجه الس��رعة بس��يارة 
اإلس��عاف إلى قسم الطوارئ في 28 فبراير الماضي للعالج وإجراء 
الفحوص��ات الالزم��ة، إث��ر معانات��ه م��ن آالم في الص��در، حيث 
خض��ع للعناية الطبية الالزمة، وتم��ت إعادته إلى مركز اإلصالح 
والتأهي��ل ف��ي ذات الي��وم، وتم تحدي��د موعد طبي ل��ه في 19 
مارس للمتابعة في قس��م أمراض القلب. وأكدت المستش��فيات 
الحكومية، أنه��ا تولي صحة النزالء، األهمية القصوى، وتس��عى 
دائم��ًا إلى تقديم رعاية صحية ش��املة للجمي��ع، بما يتوافق مع 

البروتوكوالت والمعايير الصحية المعتمدة.

 البحرين ُتشارك دول
الخليج االحتفال بأسبوع 

التغذية الخليجي
ُتش��ارك البحرين دول الخليج؛ االحتفال بأسبوع التغذية الخليجي 
خ��الل الفترة من 7 – 13 مارس، وذلك في إطار الس��عي لتحقيق 
التناس��ق والتكام��ل والترابط بين دول أعض��اء المجلس، ووضع 
األنظم��ة المتماثلة في مختل��ف الميادين الصحي��ة والتوعوية، 
وتحقي��ق المزيد من التنس��يق والتع��اون فيما بينه��ا في مجال 

التغذية والصحة العامة.
ويه��دف االحتفال بأس��بوع التغذي��ة الخليجي إل��ى تكوين وعي 
صحي تغذوي ل��دى المجتمعات الخليجية، نظرًا لتش��ابه أنماط 
االس��تهالك الغذائ��ي فيه��ا، وتأثره��ا بالعدي��د م��ن العوامل 
االقتصادي��ة والصناعي��ة، والتي بدورها س��اهمت في خلق نمط 
اس��تهالكي غذائ��ي غي��ر صحي؛ مما ق��د يؤدي إل��ى العديد من 
المشاكل الصحية. ومن هنا تكمن أهمية تضافر الجهود الرامية 
عبر التنس��يق م��ن خالل العمل المش��ترك والمتناغ��م بين دول 
الخليج من خالل لجان التغذية اإلقليمية المشتركة لرفع مستوى 
الوعي بأهمية التغذية الس��ليمة المتوازنة واألساليب واألنماط 
الصحيحة؛ والتي ستنعكس إيجابًا على الحالة التغذوية والصحية 
والحد من انتش��ار األم��راض المزمنة غير الس��ارية ذات العالقة 

بالتغذية، وذلك لبناء مجتمعات خليجية صحية.

افتتح رئيس المجل��س األعلى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة، 
أعمال مؤتمر الم��رأة والطفل، بحضور وكيل 
وزارة الصحة وليد المانع وعدد من الشخصيات 
في القطاع الطبي وس��ط مشاركة واسعة من 
القط��اع الطب��ي ف��ي المؤتمر ال��ذي ينظمه 
المستش��فى الملكي التخصصي بالتعاون مع 
جمعية السكري البحرينية وأديوكيشن بالس.
وألق��ى الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة 
كلمة به��ذه المناس��بة، أك��د فيه��ا الرعاية 
الفائق��ة التي يحظى بها القط��اع الطبي من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، مل��ك البالد المعظ��م وتوجيهات 
الحكومة باالهتمام بالقطاع الصحي متمثلة 
بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
وأضاف »إننا نحظى بمنظومة صحية متكاملة 
ونفخر بالتعاون الفعال والشراكة القوية في 
القطاع الصح��ي بين المؤسس��ات الحكومية 
والخاص��ة والت��ي من ش��أنها أن ت��زداد قوة 
في ظل انتق��ال التغطية الصحي��ة إلى نظام 
الضمان الصحي الوطني الذي يحفز التنافسية 
ويرفع سقف الجودة في تقديم كافة الخدمات 
الصحي��ة بما يتماش��ى م��ع معايي��ر الجودة 

العالمية«.
وأض��اف »يس��رنا أن نجتم��ع الي��وم الفتت��اح 
مؤتم��ر المستش��فى الملكي لصح��ة المرأة 
والطف��ل وال��ذي يقام س��نويًا لزي��ادة الوعي 
باالحتياج��ات الصحي��ة الت��ي تعن��ى بالمرأة 
والطفل وهي من المواضي��ع الصحية الهامة 
لس��المة أف��راد المجتمع وخصوص��ًا لضمان 
س��المة أف��راد المجتم��ع وخصوص��ًا لضمان 

سالمة األجيال القادمة«.
وتابع »تسعى جمعية السكري منذ تأسيسها 
ف��ي 1989 لزي��ادة الوعي بي��ن العاملين في 
القط��اع الصح��ي فيما يخ��ص داء الس��كري. 
ومن دواعي الفخر أن تشارك جمعية السكري 
البحرينية في هذا المؤتمر الهام الذي نحتفل 
م��ن خالله بإص��دار كتاب علمي ش��امل حول 
الس��كري والحمل وقد تم تنظيم محور خاص 
خالل ه��ذا المؤتمر لتوعي��ة الطواقم الطبية 
في مملكة البحرين م��ن مختلف التخصصات 
ح��ول ه��ذا المل��ف الصح��ي اله��ام، حيث إن 
المؤتمر يش��هد مش��اركة واس��عة من إقليم 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا من الخبراء 
الذي��ن حضروا إلث��راء البرنام��ج العلمي لهذا 

المؤتمر«.
رئي��س  م��ن  كلم��ة  االفتت��اح  ش��هد  كم��ا 
المؤتمر كم��ال راجح، قال فيه��ا »إن مؤتمر 
الم��رأة والطفل، مثااًل يحت��ذى به في التطور 
المس��تمر للقطاع الطبي في مملكة البحرين، 

وس��يكون فرصة س��انحة لمواصلة المشاركة 
ف��ي المعرف��ة الطبي��ة والس��ريرية ف��ي ظل 
المش��اركة الكبيرة من الخب��راء واألكاديميين 
واالستشاريين الذين يمتلكون باعًا طوياًل في 

هذا المجال الهام«.
وأض��اف »لق��د حرصن��ا كلجنة منظم��ة على 
تقديم أوراق علمية وبحثية متطورة تس��اهم 
في تقدي��م المعلومات التدريبي��ة والنظرية 

والعملية للمشاركين في المؤتمر، وتأهيلهم 
بأفضل صورة عبر جلس��ات التدريب العلمية 
وورش العم��ل، والش��ك أننا نتطل��ع أن يحقق 
المؤتمر أهدافه النبيلة وس��وف تأتي بفضل 

التعاون الالمحدود بين الجميع«.
وثمن راجح الرعاية الت��ي حظي بها المؤتمر 

من الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة. 
وعرضت اللجن��ة المنظمة فيديو عبر رس��الة 

م��ن العمي��د الس��ابق لكلية الط��ب بجامعة 
فيصل آباد من باكس��تان أحمد بالل الذي لم 
يتمكن من الحضور وآل على نفس��ه أن يرسل 
هذه الرس��الة المص��ورة كون��ه رئيس هيئة 

تحرير كتاب السكري والحمل.
ودشن البروفيسور شابين ناز مسعود النسخة 
اإللكتروني��ة للكتاب العلم��ي المتكامل حول 
صح��ة الم��رأة ف��ي الحم��ل وقد تم تدش��ين 

الكت��اب ف��ي نس��خته الورقي��ة ف��ي م��ارس 
2022 واحتف��ل الحاضرون بإطالق وتدش��ين 
النس��خة اإللكتروني��ة من هذا الكت��اب الذي 
س��اهم في تأليف��ه خب��راء من ح��ول العالم 
ومنهم مس��اهمات من مملك��ة البحرين من 
دالل  والس��كري  الصم��اء  الغ��دد  استش��اري 
الرميحي واستش��اري النس��اء وال��والدة زينب 
 الجفيري وأريج. وكرم الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليفة الخبراء واالستشاريين واألكاديميين 
المتحدثي��ن في المؤتم��ر، إضافة إلى تكريم 

الجهات الداعمة.

تدشين كتاب علمي إلكتروني حول صحة المرأة في الحمل

افتتح أعمال مؤتمر »المرأة والطفل« بمشاركة واسعة من القطاع الطبي 

 محمد بن عبداهلل: »الضمان الصحي«
يحفز التنافسية ويرفع سقف الجودة

اعتماد 177 نوعًا جديدًا وتجديد تسجيل 493

مريم الجالهمة: 3683 دواًء مسجاًل في البحرين
ش��اركت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المه��ن والخدم��ات الصحية مريم 
الجالهم��ة ف��ي أعم��ال المؤتم��ر الثام��ن 
للصيدلة والدواء والمنعق��د في إمارة دبي 
بدولة اإلم��ارات. وقدم��ت الجالهمة عرضًا 
بش��أن آخر التطورات واالش��تراطات بشأن 
والمس��تحضرات  ال��دواء  وتنظيم  الرقاب��ة 
الصيدلي��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن حيث تم 
التطرق لمش��كلة نقص األدوية بالمنطقة 
والتزام الش��ركات بالتوري��د ووضع الحلول 
الالزمة له��ا. كما تم التط��رق لنظام تتبع 
ال��دواء حيث تم اس��تعراض ما ت��م إنجازه 
في تنفيذ النظام والذي س��يمكن من تتبع 

حرك��ة الدواء من المصنع إلى المريض مما 
سيس��اهم في منع دخول أي��ة أدوية مزورة 
كما س��يمكن الهيئة من سحب الدواء عند 
ورود أي��ة إخط��ارات بش��أنه كما سيس��مح 
بمتابعة المخزون وتجنب اتخاذ الالزم قبل 
نفاذ األدوية. واستعرضت آخر اإلحصائيات 
بشأن تس��جيل األدوية الجديدة بالمملكة 
حيث تم تس��جيل 177 دواًء جديدًا وتجديد 
تسجيل 493 دواًء ليصل بذلك عدد األدوية 

المسجلة إلى 3683 دواًء. 
وش��ارك من جانب الهيئة الصيدالنية أولى 
نوال الشعبون حيث تم إدارة جلسة الطاولة 

المستديرة مع كبار شركات األدوية.

 70 خريجًا من »البحرين الطبية« 
يعملون في اإلمارات

بادر قس��م اإلرش��اد المهني وش��ؤون الخريجين 
التاب��ع للكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي إيرلندا 
– جامع��ة البحري��ن الطبي��ة )RCSI البحري��ن( 
بتنظيم حفل اس��تقبال لخريجيه��ا العاملين في 
اإلم��ارات العربية المتحدة حرص��ًا على التواصل 

مع الخريجين.
وقال البرفيس��ور س��مير العت��وم، رئيس جامعة 
البحرين الطبية: »تهدف جامعة البحرين الطبية 
إل��ى تعزيز ودعم المس��ارات الوظيفية المقدمة 
إلى طلبة الطب والتمري��ض بعد تخرجهم، ومع 
وجود 70 خريج��ًا يعملون في اإلم��ارات العربية 
المتحدة وتنامي ش��بكة الخريجي��ن التي تتألف 
اآلن من أكثر من 2700 من المتخصصين الذين 
يعمل��ون ف��ي أكثر م��ن 30 بلدًا، فإن الش��هادة 
المعت��رف بها عالمي��ًا والمقدمة م��ن الجامعة 
تتي��ح لخريجن��ا للتقدي��م عل��ى مختل��ف ف��رص 

التوظيف المتوفرة في أنحاء العالم«.
وق��ال الدكت��ور عمر الوح��وش »دفع��ة 2020« 
وهو خري��ج بحريني يعمل كطبيب مقيم للتخدير 
والعناية المركزة بعي��ادة كليفالند في أبوظبي: 

»إن الخب��رات والمهارات الت��ي حصلت عليها عن 
طري��ق تقدي��م أوراق بحثية كطال��ب في جامعة 
البحري��ن الطبي��ة ق��د س��اعدتني عل��ى تقديم 
مشاريعي في مؤتمر الصحة العربي لعام 2023 
الذي انعق��د في دب��ي والمؤتمر الس��نوي الذي 
نظمت��ه جمعي��ة أطب��اء التخدير في بريس��تول 
بالمملكة المتحدة، كما أنني أسعى إلى الحصول 

على ش��هادة الزمالة من المملكة المتحدة بعد 
إتمامي لبرنامجي كطبيب مقيم«.

وف��ي حف��ل االس��تقبال ق��ام البرفيس��ور ألفريد 
نيكلس��ون، نائب رئيس جامعة البحرين الطبية 
للشؤون األكاديمية وعميد كلية الطب بالتحدث 
إل��ى الخريجين الحاضرين ف��ي الحفل وأعرب عن 

فخره بإنجازاتهم وتقدمهم المهني. 
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»المستشفيات الحكومية«: حالة 
الخواجة طبيعية ولم يسبق له 

الشكوى من مرض بالقلب
أكدت إدارة المستش��فيات الحكومية، أن الحال��ة الصحية للنزيل 
عبداله��ادي الخواجة، طبيعية وأنه بحس��ب ما يتضمنه الس��جل 

الطبي، فلم يسبق له الشكوى من أي مرض في القلب.
وأش��ارت إلى أنه كان تم نقل النزيل على وجه الس��رعة بس��يارة 
اإلس��عاف إلى قسم الطوارئ في 28 فبراير الماضي للعالج وإجراء 
الفحوص��ات الالزم��ة، إث��ر معانات��ه م��ن آالم في الص��در، حيث 
خض��ع للعناية الطبية الالزمة، وتم��ت إعادته إلى مركز اإلصالح 
والتأهي��ل ف��ي ذات الي��وم، وتم تحدي��د موعد طبي ل��ه في 19 
مارس للمتابعة في قس��م أمراض القلب. وأكدت المستش��فيات 
الحكومية، أنه��ا تولي صحة النزالء، األهمية القصوى، وتس��عى 
دائم��ًا إلى تقديم رعاية صحية ش��املة للجمي��ع، بما يتوافق مع 

البروتوكوالت والمعايير الصحية المعتمدة.

 البحرين ُتشارك دول
الخليج االحتفال بأسبوع 

التغذية الخليجي
ُتش��ارك البحرين دول الخليج؛ االحتفال بأسبوع التغذية الخليجي 
خ��الل الفترة من 7 – 13 مارس، وذلك في إطار الس��عي لتحقيق 
التناس��ق والتكام��ل والترابط بين دول أعض��اء المجلس، ووضع 
األنظم��ة المتماثلة في مختل��ف الميادين الصحي��ة والتوعوية، 
وتحقي��ق المزيد من التنس��يق والتع��اون فيما بينه��ا في مجال 

التغذية والصحة العامة.
ويه��دف االحتفال بأس��بوع التغذي��ة الخليجي إل��ى تكوين وعي 
صحي تغذوي ل��دى المجتمعات الخليجية، نظرًا لتش��ابه أنماط 
االس��تهالك الغذائ��ي فيه��ا، وتأثره��ا بالعدي��د م��ن العوامل 
االقتصادي��ة والصناعي��ة، والتي بدورها س��اهمت في خلق نمط 
اس��تهالكي غذائ��ي غي��ر صحي؛ مما ق��د يؤدي إل��ى العديد من 
المشاكل الصحية. ومن هنا تكمن أهمية تضافر الجهود الرامية 
عبر التنس��يق م��ن خالل العمل المش��ترك والمتناغ��م بين دول 
الخليج من خالل لجان التغذية اإلقليمية المشتركة لرفع مستوى 
الوعي بأهمية التغذية الس��ليمة المتوازنة واألساليب واألنماط 
الصحيحة؛ والتي ستنعكس إيجابًا على الحالة التغذوية والصحية 
والحد من انتش��ار األم��راض المزمنة غير الس��ارية ذات العالقة 

بالتغذية، وذلك لبناء مجتمعات خليجية صحية.

LinkLink

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/07/watan-20230307.pdf?1678164040
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6296
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افتتح رئيس المجل��س األعلى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة، 
أعمال مؤتمر الم��رأة والطفل، بحضور وكيل 
وزارة الصحة وليد المانع وعدد من الشخصيات 
في القطاع الطبي وس��ط مشاركة واسعة من 
القط��اع الطب��ي ف��ي المؤتمر ال��ذي ينظمه 
المستش��فى الملكي التخصصي بالتعاون مع 
جمعية السكري البحرينية وأديوكيشن بالس.
وألق��ى الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة 
كلمة به��ذه المناس��بة، أك��د فيه��ا الرعاية 
الفائق��ة التي يحظى بها القط��اع الطبي من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، مل��ك البالد المعظ��م وتوجيهات 
الحكومة باالهتمام بالقطاع الصحي متمثلة 
بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
وأضاف »إننا نحظى بمنظومة صحية متكاملة 
ونفخر بالتعاون الفعال والشراكة القوية في 
القطاع الصح��ي بين المؤسس��ات الحكومية 
والخاص��ة والت��ي من ش��أنها أن ت��زداد قوة 
في ظل انتق��ال التغطية الصحي��ة إلى نظام 
الضمان الصحي الوطني الذي يحفز التنافسية 
ويرفع سقف الجودة في تقديم كافة الخدمات 
الصحي��ة بما يتماش��ى م��ع معايي��ر الجودة 

العالمية«.
وأض��اف »يس��رنا أن نجتم��ع الي��وم الفتت��اح 
مؤتم��ر المستش��فى الملكي لصح��ة المرأة 
والطف��ل وال��ذي يقام س��نويًا لزي��ادة الوعي 
باالحتياج��ات الصحي��ة الت��ي تعن��ى بالمرأة 
والطفل وهي من المواضي��ع الصحية الهامة 
لس��المة أف��راد المجتمع وخصوص��ًا لضمان 
س��المة أف��راد المجتم��ع وخصوص��ًا لضمان 

سالمة األجيال القادمة«.
وتابع »تسعى جمعية السكري منذ تأسيسها 
ف��ي 1989 لزي��ادة الوعي بي��ن العاملين في 
القط��اع الصح��ي فيما يخ��ص داء الس��كري. 
ومن دواعي الفخر أن تشارك جمعية السكري 
البحرينية في هذا المؤتمر الهام الذي نحتفل 
م��ن خالله بإص��دار كتاب علمي ش��امل حول 
الس��كري والحمل وقد تم تنظيم محور خاص 
خالل ه��ذا المؤتمر لتوعي��ة الطواقم الطبية 
في مملكة البحرين م��ن مختلف التخصصات 
ح��ول ه��ذا المل��ف الصح��ي اله��ام، حيث إن 
المؤتمر يش��هد مش��اركة واس��عة من إقليم 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا من الخبراء 
الذي��ن حضروا إلث��راء البرنام��ج العلمي لهذا 

المؤتمر«.
رئي��س  م��ن  كلم��ة  االفتت��اح  ش��هد  كم��ا 
المؤتمر كم��ال راجح، قال فيه��ا »إن مؤتمر 
الم��رأة والطفل، مثااًل يحت��ذى به في التطور 
المس��تمر للقطاع الطبي في مملكة البحرين، 

وس��يكون فرصة س��انحة لمواصلة المشاركة 
ف��ي المعرف��ة الطبي��ة والس��ريرية ف��ي ظل 
المش��اركة الكبيرة من الخب��راء واألكاديميين 
واالستشاريين الذين يمتلكون باعًا طوياًل في 

هذا المجال الهام«.
وأض��اف »لق��د حرصن��ا كلجنة منظم��ة على 
تقديم أوراق علمية وبحثية متطورة تس��اهم 
في تقدي��م المعلومات التدريبي��ة والنظرية 

والعملية للمشاركين في المؤتمر، وتأهيلهم 
بأفضل صورة عبر جلس��ات التدريب العلمية 
وورش العم��ل، والش��ك أننا نتطل��ع أن يحقق 
المؤتمر أهدافه النبيلة وس��وف تأتي بفضل 

التعاون الالمحدود بين الجميع«.
وثمن راجح الرعاية الت��ي حظي بها المؤتمر 

من الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة. 
وعرضت اللجن��ة المنظمة فيديو عبر رس��الة 

م��ن العمي��د الس��ابق لكلية الط��ب بجامعة 
فيصل آباد من باكس��تان أحمد بالل الذي لم 
يتمكن من الحضور وآل على نفس��ه أن يرسل 
هذه الرس��الة المص��ورة كون��ه رئيس هيئة 

تحرير كتاب السكري والحمل.
ودشن البروفيسور شابين ناز مسعود النسخة 
اإللكتروني��ة للكتاب العلم��ي المتكامل حول 
صح��ة الم��رأة ف��ي الحم��ل وقد تم تدش��ين 

الكت��اب ف��ي نس��خته الورقي��ة ف��ي م��ارس 
2022 واحتف��ل الحاضرون بإطالق وتدش��ين 
النس��خة اإللكتروني��ة من هذا الكت��اب الذي 
س��اهم في تأليف��ه خب��راء من ح��ول العالم 
ومنهم مس��اهمات من مملك��ة البحرين من 
دالل  والس��كري  الصم��اء  الغ��دد  استش��اري 
الرميحي واستش��اري النس��اء وال��والدة زينب 
 الجفيري وأريج. وكرم الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليفة الخبراء واالستشاريين واألكاديميين 
المتحدثي��ن في المؤتم��ر، إضافة إلى تكريم 

الجهات الداعمة.

تدشين كتاب علمي إلكتروني حول صحة المرأة في الحمل

افتتح أعمال مؤتمر »المرأة والطفل« بمشاركة واسعة من القطاع الطبي 

 محمد بن عبداهلل: »الضمان الصحي«
يحفز التنافسية ويرفع سقف الجودة

اعتماد 177 نوعًا جديدًا وتجديد تسجيل 493

مريم الجالهمة: 3683 دواًء مسجاًل في البحرين
ش��اركت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المه��ن والخدم��ات الصحية مريم 
الجالهم��ة ف��ي أعم��ال المؤتم��ر الثام��ن 
للصيدلة والدواء والمنعق��د في إمارة دبي 
بدولة اإلم��ارات. وقدم��ت الجالهمة عرضًا 
بش��أن آخر التطورات واالش��تراطات بشأن 
والمس��تحضرات  ال��دواء  وتنظيم  الرقاب��ة 
الصيدلي��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن حيث تم 
التطرق لمش��كلة نقص األدوية بالمنطقة 
والتزام الش��ركات بالتوري��د ووضع الحلول 
الالزمة له��ا. كما تم التط��رق لنظام تتبع 
ال��دواء حيث تم اس��تعراض ما ت��م إنجازه 
في تنفيذ النظام والذي س��يمكن من تتبع 

حرك��ة الدواء من المصنع إلى المريض مما 
سيس��اهم في منع دخول أي��ة أدوية مزورة 
كما س��يمكن الهيئة من سحب الدواء عند 
ورود أي��ة إخط��ارات بش��أنه كما سيس��مح 
بمتابعة المخزون وتجنب اتخاذ الالزم قبل 
نفاذ األدوية. واستعرضت آخر اإلحصائيات 
بشأن تس��جيل األدوية الجديدة بالمملكة 
حيث تم تس��جيل 177 دواًء جديدًا وتجديد 
تسجيل 493 دواًء ليصل بذلك عدد األدوية 

المسجلة إلى 3683 دواًء. 
وش��ارك من جانب الهيئة الصيدالنية أولى 
نوال الشعبون حيث تم إدارة جلسة الطاولة 

المستديرة مع كبار شركات األدوية.

 70 خريجًا من »البحرين الطبية« 
يعملون في اإلمارات

بادر قس��م اإلرش��اد المهني وش��ؤون الخريجين 
التاب��ع للكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي إيرلندا 
– جامع��ة البحري��ن الطبي��ة )RCSI البحري��ن( 
بتنظيم حفل اس��تقبال لخريجيه��ا العاملين في 
اإلم��ارات العربية المتحدة حرص��ًا على التواصل 

مع الخريجين.
وقال البرفيس��ور س��مير العت��وم، رئيس جامعة 
البحرين الطبية: »تهدف جامعة البحرين الطبية 
إل��ى تعزيز ودعم المس��ارات الوظيفية المقدمة 
إلى طلبة الطب والتمري��ض بعد تخرجهم، ومع 
وجود 70 خريج��ًا يعملون في اإلم��ارات العربية 
المتحدة وتنامي ش��بكة الخريجي��ن التي تتألف 
اآلن من أكثر من 2700 من المتخصصين الذين 
يعمل��ون ف��ي أكثر م��ن 30 بلدًا، فإن الش��هادة 
المعت��رف بها عالمي��ًا والمقدمة م��ن الجامعة 
تتي��ح لخريجن��ا للتقدي��م عل��ى مختل��ف ف��رص 

التوظيف المتوفرة في أنحاء العالم«.
وق��ال الدكت��ور عمر الوح��وش »دفع��ة 2020« 
وهو خري��ج بحريني يعمل كطبيب مقيم للتخدير 
والعناية المركزة بعي��ادة كليفالند في أبوظبي: 

»إن الخب��رات والمهارات الت��ي حصلت عليها عن 
طري��ق تقدي��م أوراق بحثية كطال��ب في جامعة 
البحري��ن الطبي��ة ق��د س��اعدتني عل��ى تقديم 
مشاريعي في مؤتمر الصحة العربي لعام 2023 
الذي انعق��د في دب��ي والمؤتمر الس��نوي الذي 
نظمت��ه جمعي��ة أطب��اء التخدير في بريس��تول 
بالمملكة المتحدة، كما أنني أسعى إلى الحصول 

على ش��هادة الزمالة من المملكة المتحدة بعد 
إتمامي لبرنامجي كطبيب مقيم«.

وف��ي حف��ل االس��تقبال ق��ام البرفيس��ور ألفريد 
نيكلس��ون، نائب رئيس جامعة البحرين الطبية 
للشؤون األكاديمية وعميد كلية الطب بالتحدث 
إل��ى الخريجين الحاضرين ف��ي الحفل وأعرب عن 

فخره بإنجازاتهم وتقدمهم المهني. 
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»المستشفيات الحكومية«: حالة 
الخواجة طبيعية ولم يسبق له 

الشكوى من مرض بالقلب
أكدت إدارة المستش��فيات الحكومية، أن الحال��ة الصحية للنزيل 
عبداله��ادي الخواجة، طبيعية وأنه بحس��ب ما يتضمنه الس��جل 

الطبي، فلم يسبق له الشكوى من أي مرض في القلب.
وأش��ارت إلى أنه كان تم نقل النزيل على وجه الس��رعة بس��يارة 
اإلس��عاف إلى قسم الطوارئ في 28 فبراير الماضي للعالج وإجراء 
الفحوص��ات الالزم��ة، إث��ر معانات��ه م��ن آالم في الص��در، حيث 
خض��ع للعناية الطبية الالزمة، وتم��ت إعادته إلى مركز اإلصالح 
والتأهي��ل ف��ي ذات الي��وم، وتم تحدي��د موعد طبي ل��ه في 19 
مارس للمتابعة في قس��م أمراض القلب. وأكدت المستش��فيات 
الحكومية، أنه��ا تولي صحة النزالء، األهمية القصوى، وتس��عى 
دائم��ًا إلى تقديم رعاية صحية ش��املة للجمي��ع، بما يتوافق مع 

البروتوكوالت والمعايير الصحية المعتمدة.

 البحرين ُتشارك دول
الخليج االحتفال بأسبوع 

التغذية الخليجي
ُتش��ارك البحرين دول الخليج؛ االحتفال بأسبوع التغذية الخليجي 
خ��الل الفترة من 7 – 13 مارس، وذلك في إطار الس��عي لتحقيق 
التناس��ق والتكام��ل والترابط بين دول أعض��اء المجلس، ووضع 
األنظم��ة المتماثلة في مختل��ف الميادين الصحي��ة والتوعوية، 
وتحقي��ق المزيد من التنس��يق والتع��اون فيما بينه��ا في مجال 

التغذية والصحة العامة.
ويه��دف االحتفال بأس��بوع التغذي��ة الخليجي إل��ى تكوين وعي 
صحي تغذوي ل��دى المجتمعات الخليجية، نظرًا لتش��ابه أنماط 
االس��تهالك الغذائ��ي فيه��ا، وتأثره��ا بالعدي��د م��ن العوامل 
االقتصادي��ة والصناعي��ة، والتي بدورها س��اهمت في خلق نمط 
اس��تهالكي غذائ��ي غي��ر صحي؛ مما ق��د يؤدي إل��ى العديد من 
المشاكل الصحية. ومن هنا تكمن أهمية تضافر الجهود الرامية 
عبر التنس��يق م��ن خالل العمل المش��ترك والمتناغ��م بين دول 
الخليج من خالل لجان التغذية اإلقليمية المشتركة لرفع مستوى 
الوعي بأهمية التغذية الس��ليمة المتوازنة واألساليب واألنماط 
الصحيحة؛ والتي ستنعكس إيجابًا على الحالة التغذوية والصحية 
والحد من انتش��ار األم��راض المزمنة غير الس��ارية ذات العالقة 

بالتغذية، وذلك لبناء مجتمعات خليجية صحية.

افتتح رئيس المجل��س األعلى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة، 
أعمال مؤتمر الم��رأة والطفل، بحضور وكيل 
وزارة الصحة وليد المانع وعدد من الشخصيات 
في القطاع الطبي وس��ط مشاركة واسعة من 
القط��اع الطب��ي ف��ي المؤتمر ال��ذي ينظمه 
المستش��فى الملكي التخصصي بالتعاون مع 
جمعية السكري البحرينية وأديوكيشن بالس.
وألق��ى الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة 
كلمة به��ذه المناس��بة، أك��د فيه��ا الرعاية 
الفائق��ة التي يحظى بها القط��اع الطبي من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، مل��ك البالد المعظ��م وتوجيهات 
الحكومة باالهتمام بالقطاع الصحي متمثلة 
بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
وأضاف »إننا نحظى بمنظومة صحية متكاملة 
ونفخر بالتعاون الفعال والشراكة القوية في 
القطاع الصح��ي بين المؤسس��ات الحكومية 
والخاص��ة والت��ي من ش��أنها أن ت��زداد قوة 
في ظل انتق��ال التغطية الصحي��ة إلى نظام 
الضمان الصحي الوطني الذي يحفز التنافسية 
ويرفع سقف الجودة في تقديم كافة الخدمات 
الصحي��ة بما يتماش��ى م��ع معايي��ر الجودة 

العالمية«.
وأض��اف »يس��رنا أن نجتم��ع الي��وم الفتت��اح 
مؤتم��ر المستش��فى الملكي لصح��ة المرأة 
والطف��ل وال��ذي يقام س��نويًا لزي��ادة الوعي 
باالحتياج��ات الصحي��ة الت��ي تعن��ى بالمرأة 
والطفل وهي من المواضي��ع الصحية الهامة 
لس��المة أف��راد المجتمع وخصوص��ًا لضمان 
س��المة أف��راد المجتم��ع وخصوص��ًا لضمان 

سالمة األجيال القادمة«.
وتابع »تسعى جمعية السكري منذ تأسيسها 
ف��ي 1989 لزي��ادة الوعي بي��ن العاملين في 
القط��اع الصح��ي فيما يخ��ص داء الس��كري. 
ومن دواعي الفخر أن تشارك جمعية السكري 
البحرينية في هذا المؤتمر الهام الذي نحتفل 
م��ن خالله بإص��دار كتاب علمي ش��امل حول 
الس��كري والحمل وقد تم تنظيم محور خاص 
خالل ه��ذا المؤتمر لتوعي��ة الطواقم الطبية 
في مملكة البحرين م��ن مختلف التخصصات 
ح��ول ه��ذا المل��ف الصح��ي اله��ام، حيث إن 
المؤتمر يش��هد مش��اركة واس��عة من إقليم 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا من الخبراء 
الذي��ن حضروا إلث��راء البرنام��ج العلمي لهذا 

المؤتمر«.
رئي��س  م��ن  كلم��ة  االفتت��اح  ش��هد  كم��ا 
المؤتمر كم��ال راجح، قال فيه��ا »إن مؤتمر 
الم��رأة والطفل، مثااًل يحت��ذى به في التطور 
المس��تمر للقطاع الطبي في مملكة البحرين، 

وس��يكون فرصة س��انحة لمواصلة المشاركة 
ف��ي المعرف��ة الطبي��ة والس��ريرية ف��ي ظل 
المش��اركة الكبيرة من الخب��راء واألكاديميين 
واالستشاريين الذين يمتلكون باعًا طوياًل في 

هذا المجال الهام«.
وأض��اف »لق��د حرصن��ا كلجنة منظم��ة على 
تقديم أوراق علمية وبحثية متطورة تس��اهم 
في تقدي��م المعلومات التدريبي��ة والنظرية 

والعملية للمشاركين في المؤتمر، وتأهيلهم 
بأفضل صورة عبر جلس��ات التدريب العلمية 
وورش العم��ل، والش��ك أننا نتطل��ع أن يحقق 
المؤتمر أهدافه النبيلة وس��وف تأتي بفضل 

التعاون الالمحدود بين الجميع«.
وثمن راجح الرعاية الت��ي حظي بها المؤتمر 

من الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة. 
وعرضت اللجن��ة المنظمة فيديو عبر رس��الة 

م��ن العمي��د الس��ابق لكلية الط��ب بجامعة 
فيصل آباد من باكس��تان أحمد بالل الذي لم 
يتمكن من الحضور وآل على نفس��ه أن يرسل 
هذه الرس��الة المص��ورة كون��ه رئيس هيئة 

تحرير كتاب السكري والحمل.
ودشن البروفيسور شابين ناز مسعود النسخة 
اإللكتروني��ة للكتاب العلم��ي المتكامل حول 
صح��ة الم��رأة ف��ي الحم��ل وقد تم تدش��ين 

الكت��اب ف��ي نس��خته الورقي��ة ف��ي م��ارس 
2022 واحتف��ل الحاضرون بإطالق وتدش��ين 
النس��خة اإللكتروني��ة من هذا الكت��اب الذي 
س��اهم في تأليف��ه خب��راء من ح��ول العالم 
ومنهم مس��اهمات من مملك��ة البحرين من 
دالل  والس��كري  الصم��اء  الغ��دد  استش��اري 
الرميحي واستش��اري النس��اء وال��والدة زينب 
 الجفيري وأريج. وكرم الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليفة الخبراء واالستشاريين واألكاديميين 
المتحدثي��ن في المؤتم��ر، إضافة إلى تكريم 

الجهات الداعمة.

تدشين كتاب علمي إلكتروني حول صحة المرأة في الحمل

افتتح أعمال مؤتمر »المرأة والطفل« بمشاركة واسعة من القطاع الطبي 

 محمد بن عبداهلل: »الضمان الصحي«
يحفز التنافسية ويرفع سقف الجودة

اعتماد 177 نوعًا جديدًا وتجديد تسجيل 493

مريم الجالهمة: 3683 دواًء مسجاًل في البحرين
ش��اركت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المه��ن والخدم��ات الصحية مريم 
الجالهم��ة ف��ي أعم��ال المؤتم��ر الثام��ن 
للصيدلة والدواء والمنعق��د في إمارة دبي 
بدولة اإلم��ارات. وقدم��ت الجالهمة عرضًا 
بش��أن آخر التطورات واالش��تراطات بشأن 
والمس��تحضرات  ال��دواء  وتنظيم  الرقاب��ة 
الصيدلي��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن حيث تم 
التطرق لمش��كلة نقص األدوية بالمنطقة 
والتزام الش��ركات بالتوري��د ووضع الحلول 
الالزمة له��ا. كما تم التط��رق لنظام تتبع 
ال��دواء حيث تم اس��تعراض ما ت��م إنجازه 
في تنفيذ النظام والذي س��يمكن من تتبع 

حرك��ة الدواء من المصنع إلى المريض مما 
سيس��اهم في منع دخول أي��ة أدوية مزورة 
كما س��يمكن الهيئة من سحب الدواء عند 
ورود أي��ة إخط��ارات بش��أنه كما سيس��مح 
بمتابعة المخزون وتجنب اتخاذ الالزم قبل 
نفاذ األدوية. واستعرضت آخر اإلحصائيات 
بشأن تس��جيل األدوية الجديدة بالمملكة 
حيث تم تس��جيل 177 دواًء جديدًا وتجديد 
تسجيل 493 دواًء ليصل بذلك عدد األدوية 

المسجلة إلى 3683 دواًء. 
وش��ارك من جانب الهيئة الصيدالنية أولى 
نوال الشعبون حيث تم إدارة جلسة الطاولة 

المستديرة مع كبار شركات األدوية.

 70 خريجًا من »البحرين الطبية« 
يعملون في اإلمارات

بادر قس��م اإلرش��اد المهني وش��ؤون الخريجين 
التاب��ع للكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي إيرلندا 
– جامع��ة البحري��ن الطبي��ة )RCSI البحري��ن( 
بتنظيم حفل اس��تقبال لخريجيه��ا العاملين في 
اإلم��ارات العربية المتحدة حرص��ًا على التواصل 

مع الخريجين.
وقال البرفيس��ور س��مير العت��وم، رئيس جامعة 
البحرين الطبية: »تهدف جامعة البحرين الطبية 
إل��ى تعزيز ودعم المس��ارات الوظيفية المقدمة 
إلى طلبة الطب والتمري��ض بعد تخرجهم، ومع 
وجود 70 خريج��ًا يعملون في اإلم��ارات العربية 
المتحدة وتنامي ش��بكة الخريجي��ن التي تتألف 
اآلن من أكثر من 2700 من المتخصصين الذين 
يعمل��ون ف��ي أكثر م��ن 30 بلدًا، فإن الش��هادة 
المعت��رف بها عالمي��ًا والمقدمة م��ن الجامعة 
تتي��ح لخريجن��ا للتقدي��م عل��ى مختل��ف ف��رص 

التوظيف المتوفرة في أنحاء العالم«.
وق��ال الدكت��ور عمر الوح��وش »دفع��ة 2020« 
وهو خري��ج بحريني يعمل كطبيب مقيم للتخدير 
والعناية المركزة بعي��ادة كليفالند في أبوظبي: 

»إن الخب��رات والمهارات الت��ي حصلت عليها عن 
طري��ق تقدي��م أوراق بحثية كطال��ب في جامعة 
البحري��ن الطبي��ة ق��د س��اعدتني عل��ى تقديم 
مشاريعي في مؤتمر الصحة العربي لعام 2023 
الذي انعق��د في دب��ي والمؤتمر الس��نوي الذي 
نظمت��ه جمعي��ة أطب��اء التخدير في بريس��تول 
بالمملكة المتحدة، كما أنني أسعى إلى الحصول 

على ش��هادة الزمالة من المملكة المتحدة بعد 
إتمامي لبرنامجي كطبيب مقيم«.

وف��ي حف��ل االس��تقبال ق��ام البرفيس��ور ألفريد 
نيكلس��ون، نائب رئيس جامعة البحرين الطبية 
للشؤون األكاديمية وعميد كلية الطب بالتحدث 
إل��ى الخريجين الحاضرين ف��ي الحفل وأعرب عن 

فخره بإنجازاتهم وتقدمهم المهني. 
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»المستشفيات الحكومية«: حالة 
الخواجة طبيعية ولم يسبق له 

الشكوى من مرض بالقلب
أكدت إدارة المستش��فيات الحكومية، أن الحال��ة الصحية للنزيل 
عبداله��ادي الخواجة، طبيعية وأنه بحس��ب ما يتضمنه الس��جل 

الطبي، فلم يسبق له الشكوى من أي مرض في القلب.
وأش��ارت إلى أنه كان تم نقل النزيل على وجه الس��رعة بس��يارة 
اإلس��عاف إلى قسم الطوارئ في 28 فبراير الماضي للعالج وإجراء 
الفحوص��ات الالزم��ة، إث��ر معانات��ه م��ن آالم في الص��در، حيث 
خض��ع للعناية الطبية الالزمة، وتم��ت إعادته إلى مركز اإلصالح 
والتأهي��ل ف��ي ذات الي��وم، وتم تحدي��د موعد طبي ل��ه في 19 
مارس للمتابعة في قس��م أمراض القلب. وأكدت المستش��فيات 
الحكومية، أنه��ا تولي صحة النزالء، األهمية القصوى، وتس��عى 
دائم��ًا إلى تقديم رعاية صحية ش��املة للجمي��ع، بما يتوافق مع 

البروتوكوالت والمعايير الصحية المعتمدة.

 البحرين ُتشارك دول
الخليج االحتفال بأسبوع 

التغذية الخليجي
ُتش��ارك البحرين دول الخليج؛ االحتفال بأسبوع التغذية الخليجي 
خ��الل الفترة من 7 – 13 مارس، وذلك في إطار الس��عي لتحقيق 
التناس��ق والتكام��ل والترابط بين دول أعض��اء المجلس، ووضع 
األنظم��ة المتماثلة في مختل��ف الميادين الصحي��ة والتوعوية، 
وتحقي��ق المزيد من التنس��يق والتع��اون فيما بينه��ا في مجال 

التغذية والصحة العامة.
ويه��دف االحتفال بأس��بوع التغذي��ة الخليجي إل��ى تكوين وعي 
صحي تغذوي ل��دى المجتمعات الخليجية، نظرًا لتش��ابه أنماط 
االس��تهالك الغذائ��ي فيه��ا، وتأثره��ا بالعدي��د م��ن العوامل 
االقتصادي��ة والصناعي��ة، والتي بدورها س��اهمت في خلق نمط 
اس��تهالكي غذائ��ي غي��ر صحي؛ مما ق��د يؤدي إل��ى العديد من 
المشاكل الصحية. ومن هنا تكمن أهمية تضافر الجهود الرامية 
عبر التنس��يق م��ن خالل العمل المش��ترك والمتناغ��م بين دول 
الخليج من خالل لجان التغذية اإلقليمية المشتركة لرفع مستوى 
الوعي بأهمية التغذية الس��ليمة المتوازنة واألساليب واألنماط 
الصحيحة؛ والتي ستنعكس إيجابًا على الحالة التغذوية والصحية 
والحد من انتش��ار األم��راض المزمنة غير الس��ارية ذات العالقة 

بالتغذية، وذلك لبناء مجتمعات خليجية صحية.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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افتتح رئيس المجل��س األعلى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة، 
أعمال مؤتمر الم��رأة والطفل، بحضور وكيل 
وزارة الصحة وليد المانع وعدد من الشخصيات 
في القطاع الطبي وس��ط مشاركة واسعة من 
القط��اع الطب��ي ف��ي المؤتمر ال��ذي ينظمه 
المستش��فى الملكي التخصصي بالتعاون مع 
جمعية السكري البحرينية وأديوكيشن بالس.
وألق��ى الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة 
كلمة به��ذه المناس��بة، أك��د فيه��ا الرعاية 
الفائق��ة التي يحظى بها القط��اع الطبي من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، مل��ك البالد المعظ��م وتوجيهات 
الحكومة باالهتمام بالقطاع الصحي متمثلة 
بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
وأضاف »إننا نحظى بمنظومة صحية متكاملة 
ونفخر بالتعاون الفعال والشراكة القوية في 
القطاع الصح��ي بين المؤسس��ات الحكومية 
والخاص��ة والت��ي من ش��أنها أن ت��زداد قوة 
في ظل انتق��ال التغطية الصحي��ة إلى نظام 
الضمان الصحي الوطني الذي يحفز التنافسية 
ويرفع سقف الجودة في تقديم كافة الخدمات 
الصحي��ة بما يتماش��ى م��ع معايي��ر الجودة 

العالمية«.
وأض��اف »يس��رنا أن نجتم��ع الي��وم الفتت��اح 
مؤتم��ر المستش��فى الملكي لصح��ة المرأة 
والطف��ل وال��ذي يقام س��نويًا لزي��ادة الوعي 
باالحتياج��ات الصحي��ة الت��ي تعن��ى بالمرأة 
والطفل وهي من المواضي��ع الصحية الهامة 
لس��المة أف��راد المجتمع وخصوص��ًا لضمان 
س��المة أف��راد المجتم��ع وخصوص��ًا لضمان 

سالمة األجيال القادمة«.
وتابع »تسعى جمعية السكري منذ تأسيسها 
ف��ي 1989 لزي��ادة الوعي بي��ن العاملين في 
القط��اع الصح��ي فيما يخ��ص داء الس��كري. 
ومن دواعي الفخر أن تشارك جمعية السكري 
البحرينية في هذا المؤتمر الهام الذي نحتفل 
م��ن خالله بإص��دار كتاب علمي ش��امل حول 
الس��كري والحمل وقد تم تنظيم محور خاص 
خالل ه��ذا المؤتمر لتوعي��ة الطواقم الطبية 
في مملكة البحرين م��ن مختلف التخصصات 
ح��ول ه��ذا المل��ف الصح��ي اله��ام، حيث إن 
المؤتمر يش��هد مش��اركة واس��عة من إقليم 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا من الخبراء 
الذي��ن حضروا إلث��راء البرنام��ج العلمي لهذا 

المؤتمر«.
رئي��س  م��ن  كلم��ة  االفتت��اح  ش��هد  كم��ا 
المؤتمر كم��ال راجح، قال فيه��ا »إن مؤتمر 
الم��رأة والطفل، مثااًل يحت��ذى به في التطور 
المس��تمر للقطاع الطبي في مملكة البحرين، 

وس��يكون فرصة س��انحة لمواصلة المشاركة 
ف��ي المعرف��ة الطبي��ة والس��ريرية ف��ي ظل 
المش��اركة الكبيرة من الخب��راء واألكاديميين 
واالستشاريين الذين يمتلكون باعًا طوياًل في 

هذا المجال الهام«.
وأض��اف »لق��د حرصن��ا كلجنة منظم��ة على 
تقديم أوراق علمية وبحثية متطورة تس��اهم 
في تقدي��م المعلومات التدريبي��ة والنظرية 

والعملية للمشاركين في المؤتمر، وتأهيلهم 
بأفضل صورة عبر جلس��ات التدريب العلمية 
وورش العم��ل، والش��ك أننا نتطل��ع أن يحقق 
المؤتمر أهدافه النبيلة وس��وف تأتي بفضل 

التعاون الالمحدود بين الجميع«.
وثمن راجح الرعاية الت��ي حظي بها المؤتمر 

من الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة. 
وعرضت اللجن��ة المنظمة فيديو عبر رس��الة 

م��ن العمي��د الس��ابق لكلية الط��ب بجامعة 
فيصل آباد من باكس��تان أحمد بالل الذي لم 
يتمكن من الحضور وآل على نفس��ه أن يرسل 
هذه الرس��الة المص��ورة كون��ه رئيس هيئة 

تحرير كتاب السكري والحمل.
ودشن البروفيسور شابين ناز مسعود النسخة 
اإللكتروني��ة للكتاب العلم��ي المتكامل حول 
صح��ة الم��رأة ف��ي الحم��ل وقد تم تدش��ين 

الكت��اب ف��ي نس��خته الورقي��ة ف��ي م��ارس 
2022 واحتف��ل الحاضرون بإطالق وتدش��ين 
النس��خة اإللكتروني��ة من هذا الكت��اب الذي 
س��اهم في تأليف��ه خب��راء من ح��ول العالم 
ومنهم مس��اهمات من مملك��ة البحرين من 
دالل  والس��كري  الصم��اء  الغ��دد  استش��اري 
الرميحي واستش��اري النس��اء وال��والدة زينب 
 الجفيري وأريج. وكرم الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليفة الخبراء واالستشاريين واألكاديميين 
المتحدثي��ن في المؤتم��ر، إضافة إلى تكريم 

الجهات الداعمة.

تدشين كتاب علمي إلكتروني حول صحة المرأة في الحمل

افتتح أعمال مؤتمر »المرأة والطفل« بمشاركة واسعة من القطاع الطبي 

 محمد بن عبداهلل: »الضمان الصحي«
يحفز التنافسية ويرفع سقف الجودة

اعتماد 177 نوعًا جديدًا وتجديد تسجيل 493

مريم الجالهمة: 3683 دواًء مسجاًل في البحرين
ش��اركت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المه��ن والخدم��ات الصحية مريم 
الجالهم��ة ف��ي أعم��ال المؤتم��ر الثام��ن 
للصيدلة والدواء والمنعق��د في إمارة دبي 
بدولة اإلم��ارات. وقدم��ت الجالهمة عرضًا 
بش��أن آخر التطورات واالش��تراطات بشأن 
والمس��تحضرات  ال��دواء  وتنظيم  الرقاب��ة 
الصيدلي��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن حيث تم 
التطرق لمش��كلة نقص األدوية بالمنطقة 
والتزام الش��ركات بالتوري��د ووضع الحلول 
الالزمة له��ا. كما تم التط��رق لنظام تتبع 
ال��دواء حيث تم اس��تعراض ما ت��م إنجازه 
في تنفيذ النظام والذي س��يمكن من تتبع 

حرك��ة الدواء من المصنع إلى المريض مما 
سيس��اهم في منع دخول أي��ة أدوية مزورة 
كما س��يمكن الهيئة من سحب الدواء عند 
ورود أي��ة إخط��ارات بش��أنه كما سيس��مح 
بمتابعة المخزون وتجنب اتخاذ الالزم قبل 
نفاذ األدوية. واستعرضت آخر اإلحصائيات 
بشأن تس��جيل األدوية الجديدة بالمملكة 
حيث تم تس��جيل 177 دواًء جديدًا وتجديد 
تسجيل 493 دواًء ليصل بذلك عدد األدوية 

المسجلة إلى 3683 دواًء. 
وش��ارك من جانب الهيئة الصيدالنية أولى 
نوال الشعبون حيث تم إدارة جلسة الطاولة 

المستديرة مع كبار شركات األدوية.

 70 خريجًا من »البحرين الطبية« 
يعملون في اإلمارات

بادر قس��م اإلرش��اد المهني وش��ؤون الخريجين 
التاب��ع للكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي إيرلندا 
– جامع��ة البحري��ن الطبي��ة )RCSI البحري��ن( 
بتنظيم حفل اس��تقبال لخريجيه��ا العاملين في 
اإلم��ارات العربية المتحدة حرص��ًا على التواصل 

مع الخريجين.
وقال البرفيس��ور س��مير العت��وم، رئيس جامعة 
البحرين الطبية: »تهدف جامعة البحرين الطبية 
إل��ى تعزيز ودعم المس��ارات الوظيفية المقدمة 
إلى طلبة الطب والتمري��ض بعد تخرجهم، ومع 
وجود 70 خريج��ًا يعملون في اإلم��ارات العربية 
المتحدة وتنامي ش��بكة الخريجي��ن التي تتألف 
اآلن من أكثر من 2700 من المتخصصين الذين 
يعمل��ون ف��ي أكثر م��ن 30 بلدًا، فإن الش��هادة 
المعت��رف بها عالمي��ًا والمقدمة م��ن الجامعة 
تتي��ح لخريجن��ا للتقدي��م عل��ى مختل��ف ف��رص 

التوظيف المتوفرة في أنحاء العالم«.
وق��ال الدكت��ور عمر الوح��وش »دفع��ة 2020« 
وهو خري��ج بحريني يعمل كطبيب مقيم للتخدير 
والعناية المركزة بعي��ادة كليفالند في أبوظبي: 

»إن الخب��رات والمهارات الت��ي حصلت عليها عن 
طري��ق تقدي��م أوراق بحثية كطال��ب في جامعة 
البحري��ن الطبي��ة ق��د س��اعدتني عل��ى تقديم 
مشاريعي في مؤتمر الصحة العربي لعام 2023 
الذي انعق��د في دب��ي والمؤتمر الس��نوي الذي 
نظمت��ه جمعي��ة أطب��اء التخدير في بريس��تول 
بالمملكة المتحدة، كما أنني أسعى إلى الحصول 

على ش��هادة الزمالة من المملكة المتحدة بعد 
إتمامي لبرنامجي كطبيب مقيم«.

وف��ي حف��ل االس��تقبال ق��ام البرفيس��ور ألفريد 
نيكلس��ون، نائب رئيس جامعة البحرين الطبية 
للشؤون األكاديمية وعميد كلية الطب بالتحدث 
إل��ى الخريجين الحاضرين ف��ي الحفل وأعرب عن 

فخره بإنجازاتهم وتقدمهم المهني. 
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»المستشفيات الحكومية«: حالة 
الخواجة طبيعية ولم يسبق له 

الشكوى من مرض بالقلب
أكدت إدارة المستش��فيات الحكومية، أن الحال��ة الصحية للنزيل 
عبداله��ادي الخواجة، طبيعية وأنه بحس��ب ما يتضمنه الس��جل 

الطبي، فلم يسبق له الشكوى من أي مرض في القلب.
وأش��ارت إلى أنه كان تم نقل النزيل على وجه الس��رعة بس��يارة 
اإلس��عاف إلى قسم الطوارئ في 28 فبراير الماضي للعالج وإجراء 
الفحوص��ات الالزم��ة، إث��ر معانات��ه م��ن آالم في الص��در، حيث 
خض��ع للعناية الطبية الالزمة، وتم��ت إعادته إلى مركز اإلصالح 
والتأهي��ل ف��ي ذات الي��وم، وتم تحدي��د موعد طبي ل��ه في 19 
مارس للمتابعة في قس��م أمراض القلب. وأكدت المستش��فيات 
الحكومية، أنه��ا تولي صحة النزالء، األهمية القصوى، وتس��عى 
دائم��ًا إلى تقديم رعاية صحية ش��املة للجمي��ع، بما يتوافق مع 

البروتوكوالت والمعايير الصحية المعتمدة.

 البحرين ُتشارك دول
الخليج االحتفال بأسبوع 

التغذية الخليجي
ُتش��ارك البحرين دول الخليج؛ االحتفال بأسبوع التغذية الخليجي 
خ��الل الفترة من 7 – 13 مارس، وذلك في إطار الس��عي لتحقيق 
التناس��ق والتكام��ل والترابط بين دول أعض��اء المجلس، ووضع 
األنظم��ة المتماثلة في مختل��ف الميادين الصحي��ة والتوعوية، 
وتحقي��ق المزيد من التنس��يق والتع��اون فيما بينه��ا في مجال 

التغذية والصحة العامة.
ويه��دف االحتفال بأس��بوع التغذي��ة الخليجي إل��ى تكوين وعي 
صحي تغذوي ل��دى المجتمعات الخليجية، نظرًا لتش��ابه أنماط 
االس��تهالك الغذائ��ي فيه��ا، وتأثره��ا بالعدي��د م��ن العوامل 
االقتصادي��ة والصناعي��ة، والتي بدورها س��اهمت في خلق نمط 
اس��تهالكي غذائ��ي غي��ر صحي؛ مما ق��د يؤدي إل��ى العديد من 
المشاكل الصحية. ومن هنا تكمن أهمية تضافر الجهود الرامية 
عبر التنس��يق م��ن خالل العمل المش��ترك والمتناغ��م بين دول 
الخليج من خالل لجان التغذية اإلقليمية المشتركة لرفع مستوى 
الوعي بأهمية التغذية الس��ليمة المتوازنة واألساليب واألنماط 
الصحيحة؛ والتي ستنعكس إيجابًا على الحالة التغذوية والصحية 
والحد من انتش��ار األم��راض المزمنة غير الس��ارية ذات العالقة 

بالتغذية، وذلك لبناء مجتمعات خليجية صحية.

إتاحة حجز مواعيد زيارة الوحدة النموذجية عبر الموقع من اليوم.. وزيرة اإلسكان:

 1384 شقة تمليك قيد اإلنشاء
في مدينة سلمان بإنجاز ٪55

أكدت وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني 
آمن��ة الرميح��ي، أن ال��وزارة تعم��ل حاليًا 
عل��ى تنفيذ 1384 ش��قة تملي��ك بمدينة 
س��لمان، وأن نس��ب اإلنجاز بهذا المشروع 
تصل إلى 55%، مش��يرة إلى ش��روع الوزارة 
في تخصيص جزء من هذا المش��روع خالل 

التوزيعات اإلسكانية األخيرة.
وذك��رت خالل زي��ارة تفقدية إلى مش��روع 
العمارات السكنية بمدينة سلمان أمس، أن 
الوزارة قامت بإحداث تطوير شامل لخدمة 
ش��قق التمليك الحديثة التي يتم تنفيذها 
في عدد من المدن اإلسكانية في المملكة، 
وذلك م��ن حيث مس��احة الش��قق ونماذج 
العم��ارة  تصميمه��ا، ومراف��ق وخدم��ات 
السكنية، وذلك ضمن رؤية الوزارة لتطوير 

السكن العمودي بالمشاريع اإلسكانية.
وأعلن��ت الرميح��ي عن إتاح��ة المجال أمام 
المواطنين لزيارة الشقة النموذجية بمدينة 
سلمان، على أن تكون آلية الزيارة من خالل 
حجز موعد عب��ر الموقع اإللكتروني للوزارة، 
والذي يتيح مواعيد أي��ام االثنين واألربعاء 
من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا 
وحت��ى الواح��دة ظه��رًا، ويراف��ق الزائرين 
مرش��د هندس��ي لش��رح مكون��ات العمارة 

والشقة السكنية.
وتحدثت الوزيرة عن أب��رز جوانب التطوير 
الت��ي ط��رأت عل��ى الجي��ل الس��ادس من 

العم��ارات الس��كنية الت��ي يت��م تنفيذها 
حاليًا، حيث أفادت بأنه تم تطوير النموذج 
الداخل��ي لتصميم الش��قق الس��كنية، بناًء 
على دراس��ات تم خالله��ا مراعاة متطلبات 
المواطني��ن ومالحظاتهم، كما تم تصميم 
عدد من الش��قق الس��كنية بالمشروع التي 
س��يتم تخصيصها لألسر التي لديها حاالت 
م��ن ذوي االحتياج��ات الخاص��ة أو ظ��روف 
اإلعاق��ة، م��ع االهتمام بإطالالت الش��قق، 
حيث يطل عدد منه��ا على واجهات بحرية، 

وأخ��رى عل��ى الحديق��ة المعلق��ة التي تم 
توفيرها في كل عمارة سكنية.

وعلى صعي��د مرافق العم��ارة وخدماتها، 
قال��ت الوزي��رة: »إن كل عم��ارة س��كنية 
س��يتوفر بها إلى جان��ب الحديقة المعلقة 
مناطق مخصصة لممارسة رياضة المشي، 
وتوفير منطقة مخصصة أللعاب األطفال، 
كما تم تجهيز العمارات بالكامل من حيث 
الش��قق والمناط��ق المش��تركة بمكيفات 
اله��واء، ع��الوة على توفير الع��زل الحراري 

الكام��ل للعمارات واس��تخدما م��واد البناء 
الصديقة للبيئة«.

ولفتت إلى أن تصميم العمارات الس��كنية 
أت��اح وجود عدة مداخل للعمارة الس��كنية 
سواء للش��قق أو مواقف السيارات التي تقع 
في أس��فل العمارات، والتي ت��م تزويدها 
بأماك��ن للش��حن الكهربائ��ي للس��يارات 
ضمن رؤية مستقبلية لتوفر هذا النوع من 
الس��يارات لدى القاطنين، مع توفير مواقف 
الخاص��ة،  االحتياج��ات  ل��ذوي  مخصص��ة 

مش��يرة إل��ى تضمي��ن خدم��ات العمارات 
الس��كنية اهتمام��ًا بنظاف��ة المبنى، حيث 
س��يتم توفير تنظيف دوري للجزء الخارجي 
للمباني، وتم مراعاة خالل التصميم وضع 
أنف��اق مخصص��ة للتخلص م��ن القمامة 

المنزلية.
وأك��دت أن مش��روع العم��ارات الس��كنية 
بمدينة س��لمان تقع ف��ي الجزيرة رقم 12، 
وق��د تم ربط المش��روع مع الج��زر األخرى 
بجس��ر للمش��اة وآخر للدراج��ات الهوائية 
للوص��ول إل��ى الش��بكة الرئيس��ة للطرق 
دون الحاجة الس��تخدام السيارات، وقد تم 
تخصيص ش��بكة طرق فرعية على مستوى 
ع��اٍل للمركب��ات لربط الجزيرة مع ش��بكة 

الطرق الرئيسة للمدينة.
العم��ارات  تطوي��ر  مش��روع  أن  وأك��دت 
السكنية من خالل الوحدات قيد اإلنشاء في 
مدينة س��لمان ومدينة شرق الحد، وغيرها 
من مشاريع العمارات التي سيتم تنفيذها 
س��واء ف��ي الم��دن اإلس��كانية أو ش��ريط 
العمارات السكنية في مختلف المحافظات، 
يأتي في إط��ار رؤية الوزارة لتوفير خدمات 
ومتمي��زة  ومالئم��ة  الئق��ة  إس��كانية 
للمواطني��ن، مش��يرة كذلك إل��ى أن جميع 
تلك العمارات ستشهد تطبيق نظام اتحاد 
المنتفعين، بما يضمن جودة الحفاظ على 

مرافق العمارات السكنية واستدامتها.

تصميم شقق ألي أسرة لديها حاالت من ذوي االحتياجات الخاصة

 39 ألف مستخدم
جديد لموقع »العمل«

ياسمينا صالح  «

أف��ادت وزارة العم��ل ب��أن ع��دد المس��تخدمين لموقعه��ا 
اإللكترون��ي خالل الفترة م��ن 24 يناير حتى 20 فبراير 2023 
بلغ نح��و 48 ألف مس��تخدم، بينما وصل عدد المس��تخدمين 

الجدد إلى 39 ألفًا.
وأف��ادت الوزارة في إحصائية لها بأن متوس��ط مدة التفاعل 
عل��ى موقعها اإللكترون��ي بلغ دقيقة وعش��رين ثانية، بينما 
وصل عدد المس��تخدمين على حسب الدول 42 ألف مستخدم 
م��ن البحري��ن، و2.2 ألف مس��تخدم م��ن المملك��ة العربية 
الس��عودية، و513 مس��تخدمًا من اإلمارات، و328 مستخدمًا 
من مصر، و258 مس��تخدمًا من الهند، و223 مس��تخدمًا من 

األردن، و221 مستخدمًا من باكستان.
وتوج��د 10 مراكز للتوظي��ف والتدريب في مملك��ة البحرين، 
اثنان في العاصمة، واحدة في المحرق، واثنان في الشمالية، 

و5 في الجنوبية.
وجدي��ر بالذكر أن ال��وازرة أنجزت ما يق��ارب 150% من خطة 
التوظي��ف المقررة في عام 2022، حيث ت��م توظيف أكثر من 
29 ألف بحريني في منش��آت القطاع الخ��اص، فيما تم القيام 
بعم��ل 2587 زيارة تفتيش��ية للتأك��د من التزام المنش��آت 

بالقانون وتوفير بيئة عمل آمنة.

 وزيرة الشباب: تطبيق أفضل
الممارسات العالمية لتوفير بيئة عمل آمنة

أكدت وزيرة شؤون الشباب روان بنت 
نجي��ب توفيق��ي، حرص ال��وزارة على 
اس��تيفاء معايي��ر الج��ودة العالمية 
وتطبي��ق أفضل الممارس��ات الدولية 
في مختل��ف قطاعات ال��وزارة بهدف 
تحقي��ق التميز ف��ي مختلف األصعدة 
ورفع كف��اءة الخدمات الت��ي تقدمها 
ال��وزارة لكافة منتس��بيها وتحس��ين 
جودتها األم��ر الذي يع��ود بالصورة 
القط��اع  مس��يرة  عل��ى  اإليجابي��ة 

الشبابي.
جاء ذلك أثناء تس��لم الوزيرة توفيقي 
ش��هادة المعيار الدول��ي لنظام إدارة 
 ISO« المهني��ة والس��المة  الصح��ة 
بي��رو  ش��ركة  م��ن   »45001:2018
فيريت��اس، الرائ��دة عالمًيا في مجال 
خدم��ات الفح��ص والتفتيش وإصدار 
الش��هادات وذل��ك بحض��ور الرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة بي��رو فيريت��اس 
طالب حس��ين، وعدد من المسؤولين 

في الوزارة.
وأش��ارت توفيقي إلى وضوح منهجية 
ال��وزارة واس��تراتيجيتها في مواصلة 
االرتقاء الدائم باألداء والخدمات التي 

تقدمه��ا لمنتس��بيها لتتمك��ن من 
تحقيق أهدافها االستراتيجية وتعزيز 
جهودها ف��ي توفير بيئ��ة عمل آمنة 
وصحي��ة للموظفي��ن والمتعاملي��ن، 
الممارس��ات  ألفض��ل  والتروي��ج 
العالمي��ة عبر وضع سياس��ات ولوائح 
توعوي��ة  وبرام��ج  ج��ودة  ومعايي��ر 
فعالة ومتكامل��ة في مجاالت الصحة 

والسالمة المهنية.
ال��وزارة عل��ى  وأضاف��ت أن حص��ول 
الشهادة الدولية يشكل دافعًا لجميع 

منتس��بيها للمضي قدمًا في ترس��يخ 
المهنية  والصح��ة  الس��المة  ثقاف��ة 
والتحس��ين المس��تمر لمعايير األمن 
في المنشآت التابعة للوزارة، مشيدة 
بالجهود الكبيرة الت��ي بذلتها كوادر 
وزارة ش��ؤون الش��باب وتعاونها مع 
الش��ركة العالمية لتنفي��ذ متطلبات 
ومعايي��ر الحص��ول عل��ى الش��هادة 

الدولية.
وحرصت وزارة ش��ؤون الش��باب على 
توس��يع نطاق شهادة المعيار الدولي 

لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية 
»ISO 45001:2018« عبر ضم إستاد 
الشيخ علي بن محمد آل خليفة بنادي 
المح��رق من ضم��ن المنش��آت التي 
تتوافر فيها أنظمة الصحة والسالمة، 
فيما شملت الش��هادة سابقا منشآت 
»اإلس��تاد الوطن��ي، وص��االت مدينة 
خليف��ة  مدين��ة  الرياضي��ة،  عيس��ى 
الرياضية، وصالتي كرة الس��لة وكرة 
اليد بأم الحصم باإلضافة إلى المبنى 

الرئيسي للوزارة.
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تكريم الضباط الحاصلين على وسام االستحقاق الطبي
أقيم بمركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية في 
المستش��فى العس��كري حفل تكريم عدد من ضباط 
قوة دف��اع البحري��ن الحاصلي��ن على »وس��ام األمير 
س��لمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي«، بحضور اللواء 
الركن الشيخ علي بن راش��د آل خليفة مساعد رئيس 

هيئة األركان للقوى البشرية.
وبعد ت��الوة آيات عطرة م��ن الذكر الحكي��م، ألقيت 
كلمة به��ذه المناس��بة، بعدها قام مس��اعد رئيس 
هيئة األركان للقوى البش��رية بتس��ليم »وسام األمير 
سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي« لعدد من ضباط 

قوة دفاع البحرين، وهنأهم على هذا التكريم.
حض��ر االحتف��ال ع��دد م��ن كبار ضب��اط ق��وة دفاع 

البحرين.

LinkLink
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https://alwatannews.net/article/1055411
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6296
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ينعقد من 11 - 15 مارس بالمتحف الوطني

2000 مشارك من 143 بلدًا في اجتماعات »البرلمان الدولي«
أك��د النائب األول لرئيس مجلس الش��ورى جمال فخرو، أن 
استضافة مملكة البحرين اجتماع الجمعية العامة ال�146 
لالتح��اد البرلمان��ي الدولي، والذي س��يكون تح��ت عنوان 
»تعزيز التعايش الس��لمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: 
مكافح��ة التعص��ب«، جاء بأمر من حض��رة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم حفظه 
اهلل ورع��اه، إيمان��ًا من جاللته بال��دور المه��م والمحوري 
ال��ذي تقوم به المملكة في العم��ل البرلماني على مختلف 

المستويات اإلقليمية والقارية والدولية.
م��ن جانب��ه، أوض��ح النائ��ب األول لرئيس مجل��س النواب 
عبدالنبي س��لمان أن عدد البرلمانيين المتوقع مشاركتهم 
في االجتماع، الذي سينعقد في الفترة من 11 - 15 مارس 
الجاري، يتجاوز 2000 شخصية، يمثلون أكثر من 143 دولة. 
جاء ذلك خالل الن��دوة التي أقامها معهد البحرين للتنمية 
السياس��ية يوم األحد 5 مارس الج��اري، في متحف البحرين 
الوطن��ي، ضمن برنام��ج »الوع��ي الوطني«، تح��ت عنوان 
»االتح��اد البرلماني الدولي.. مس��يرة تميز الدبلوماس��ية 
البرلماني��ة«، ضم��ن اس��تعدادات المملك��ة الس��تضافة 
اجتماع الجمعي��ة العامة ال�146 لالتحاد البرلماني الدولي 

في الحادي عشر من مارس الجاري.
وفي بداية الندوة، اس��تعرض النائب األول لرئيس مجلس 
الشورى تاريخ إنشاء االتحاد البرلماني الدولي، والذي يعود 
إلى ع��ام 1889، وأصبح يضم اآلن أكثر م��ن 178 برلمانًا، 
إل��ى جانب 65 عضوًا غي��ر دائم يمثلون مؤسس��ات دولية 
ومنظمات مجتمع مدني، مش��يرًا إل��ى أن البرلمان الدولي 
يتكون من عدد من المؤسس��ات، ه��ي: الجمعية العامة، 

ومجلس اإلدارة، واللجنة التنفيذية.
وأش��ار فخرو إلى أن اختيار مملكة البحرين الستضافة هذا 
االجتم��اع الدولي جاء نتيجة للجه��ود الكبيرة التي تبذلها 
المملك��ة، ممثل��ة في الس��لطة التش��ريعية، ف��ي أعمال 
البرلمان ومشاركاتها السابقة في العديد من اللجان، حيث 
تع��د من أكثر ال��دول العربية تمثياًل ومش��اركة فاعلة في 

لج��ان االتحاد، إلى جانب ما تبرزه من جدية والتزام س��واء 
خالل االجتماعات العامة أو عبر اللجان المختلفة.

وأضاف النائب األول لرئيس مجلس الش��ورى أن اجتماعات 
المجل��س ف��ي ه��ذا العام س��تمثل فرص��ة مواتي��ة لبناء 
عالق��ات قوي��ة مع مختل��ف برلمان��ات العالم، إل��ى جانب 
تعري��ف المش��اركين والعالم بم��ا حققت��ه البحرين خالل 
الس��نوات الماضي��ة من تط��ور وتقدم ديمقراط��ي، وإبراز 
قي��م المجتم��ع البحرين��ي المتعلق��ة بعن��وان االجتم��اع 
»تعزيز التعايش الس��لمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: 
مكافح��ة التعصب«، وتقديمها كنم��وذج عالمي حي لقيم 
التسامح والتعايش اإلنس��اني. وعن المواضيع التي سيتم 
مناقش��تها، بّين النائب األول لرئيس مجلس الش��ورى أنه 
ق��د تم وضع برنامج عمل كام��ل لالجتماع من قبل األمانة 
العامة للبرلمان الدولي، س��يكون محورها األساسي تقرير 
التعايش الس��لمي، إلى جانب مناقش��ة ع��دد من الملفات 
عبر لجان االتحاد المختلفة، حيث ستناقش اللجنة الخاصة 

بالس��لم موض��وع الهجم��ات والجرائم اإللكتروني��ة، فيما 
تناق��ش اللجنة المعنية بالتنمية المس��تدامة ملف خفض 
االنبعاث��ات الكربوني��ة، أم��ا لجن��ة الديمقراطي��ة وحقوق 
اإلنس��ان فس��تناقش ملف االتجار باأليتام ودور البرلمانات 
للتص��دي ل��ه، وأخيرًا س��تبحث لجن��ة األم��م المتحدة في 

التعاون بين االتحاد البرلماني الدولي واألمم المتحدة.
م��ن جانب��ه، أك��د النائ��ب األول لرئي��س مجل��س النواب، 
عبدالنبي س��لمان مش��اركة نحو 2000 عضو يمثلون أكثر 
م��ن 143 دولة حول العالم، ما يعك��س الثقة التي يوليها 
البرلمان الدولي للبحرين، كدولة وكمجلس تش��ريعي، عبر 
تواصل المشاركات في االجتماعات الدولية، وهو ما يعكس 
حجم وأهمية الدبلوماس��ية البرلمانية ومدى تأثيرها على 
المس��توى الدولي في تعريف العال��م بما حققته المملكة 
م��ن إنجازات عل��ى الصعيد الديمقراطية وحقوق اإلنس��ان 
والتنمي��ة. وش��دد س��لمان على أهمي��ة انعق��اد المؤتمر 
على أرض البحرين، وما س��يرافقه م��ن حضور عالمي رفيع 

المس��توى وزخم إعالمي، وهو ما س��يكون فرص��ة مواتية 
للتعريف بكل ما حققته المملكة من إنجازات وعلى مختلف 

األصعدة.
وتطرق النائب األول لرئيس مجلس النواب إلى الدور الفعال 
والحيوي الذي تقوم به الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين 
في بناء عالقات فاعلة وقوية مع مختلف البرلمانات الدولية، 
م��ن مش��اركة قوي��ة وفاعلة ف��ي األنش��طة واالجتماعات 
العالمية، ما أهل البحرين لتكون دولة رائدة على مس��توى 
تعزيز التعاون على المستوى الخليجي والعربي واآلسيوي. 
وأش��ار إلى الدور المهم الذي تلعب��ه اللجان البرلمانية في 
تعزي��ز دور الدبلوماس��ية البرلماني��ة بالتع��اون مع وزارة 
الخارجية، وتعريف العالم بما حققته المملكة من إنجازات 
وطني��ة وبرلمانية وديمقراطية، مش��ددًا على الدور المهم 
والحيوي الذي تقوم به البرلمانات في حل القضايا الدولية 
العالقة، وما يمكن أن تس��اهم به في تعزيز األمن والسلم 
العالم��ي، وتعزيز قيم التس��امح والتعايش الس��لمي بين 

مختلف شعوب العالم.
واختت��م النائ��ب األول لرئي��س مجلس الن��واب، عبدالنبي 
سلمان، بتأكيد أن هذا االجتماع على أرض مملكة البحرين 
ال يعكس فقط طبيعة الس��لطة التش��ريعية، وإنما يمثل 
كل ف��رد من أف��راد المجتم��ع بما يحمله م��ن قيم وأخالق 
وثقافة، ال بد من أن تنعكس بالشكل اإليجابي على صورة 

البحرين الجامعة.
يذك��ر أن المجلس الحاكم لالتح��اد البرلماني الدولي أعلن 
موافقت��ه عل��ى اس��تضافة مملك��ة البحري��ن الجتماعات 
الجمعي��ة العام��ة ال�146 لالتح��اد البرلمان��ي الدولي في 
الفت��رة من 11 إلى 15 م��ارس 2023، خ��الل ختام أعمال 
الجمعية العامة ال�145 لالتحاد المنعقد 24 مارس 2022 
ف��ي بال��ي، حيث تعتب��ر اس��تضافة مملك��ة البحرين هذا 
التجمع البرلماني األكبر على مس��توى العالم نقلة نوعية، 
وتعك��س النجاح والتميز البرلمان��ي لمملكة البحرين على 

المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.

 »مرافق النواب« تناقش مشاريع 
»الجنوبية« واقتراحين برغبة

عقدت لجن��ة المرافق العامة والبيئة 
بمجل��س الن��واب، أم��س اجتماعها 
برئاس��ة النائب ب��در صالح التميمي 

رئيس اللجنة.
وعرضت اللجن��ة المذكرة اإليضاحية 
لالقتراح برغبة بش��أن قيام الحكومة 
الموق��رة بإلغ��اء اس��تقطاع الزيادة 
الدوري��ة للمنتفعين ببرنامج تمويل 
مزايا واالكتفاء بنس��بة ثابتة شهريًا 
ال تزي��د عن النس��بة المتف��ق عليها 
م��ن الدخ��ل الش��هري للمنتفعي��ن، 
وحي��ث تم ع��رض رد وزارة اإلس��كان 
والتخطيط العمراني ومرئياتها بهذا 
الش��أن، واالقتراح برغبة بشأن قيام 
الحكوم��ة الموق��رة بدع��م الكهرباء 
والم��اء للتج��ار البحرينيي��ن أصحاب 
والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسس��ات 
واستأنس��ت اللجن��ة بمرئي��ات وزارة 

ش��ؤون الكهرباء والم��اء، إضافة إلى 
جمعية البحرين لتنمية المؤسس��ات 

الصغيرة والمتوسطة.
وأض��اف رئيس اللجنة أن��ه في البند: 
)الوارد للجنة من قبل لجنة الش��ؤون 
المالية واالقتصادية( تم استعراض 
الم��واد  بش��أن  اللجن��ة  رأي  طل��ب 
المتعلق��ة بالجوان��ب البيئي��ة م��ن 

المرس��وم بقان��ون رقم )40( لس��نة 
2022 بإضاف��ة م��ادة جدي��دة برقم 
)األول��ى مكررًا( إلى القانون رقم )81( 
لس��نة 2006 بالموافق��ة على قانون 
)نظ��ام( التنظي��م الصناع��ي الموحد 
ل��دول مجلس التعاون ل��دول الخليج 
العربي��ة واللجنة بصدد صياغة رأيها 

ومرئياتها في هذا الشأن.

 ومن جان��ب متصل، التق��ت اللجنة 
برئي��س المجلس البل��دي للمنطقة 
الجنوبية عبداهلل إبراهيم عبداللطيف 
وأعض��اء المجلس )وبحض��ور النواب 
ممثلي دوائر المحافظ��ة الجنوبية(، 
حيث تمت مناقش��ة قائمة المشاريع 
الهام��ة للمحافظ��ة الجنوبية، فضاًل 
الن��واب  ع��ن طل��ب دع��م مجل��س 
لمش��اريع  ميزاني��ة  بتخصي��ص 
المحافظ��ة الجنوبية ضمن مش��روع 
قان��ون الميزاني��ة العام��ة للدول��ة 
اس��تمعت  حي��ث   ،)2024-2023(
اللجن��ة إل��ى وجهات نظ��ر ومطالب 
ون��واب  البل��دي  المجل��س  أعض��اء 
الجنوبي��ة فيم��ا يتعلق  المحافظ��ة 
بالمش��اريع الهام��ة بالمنطق��ة وما 
يمك��ن أن تقدم��ه اللجن��ة ومجلس 

النواب من خدمات في هذا اإلطار.

 الملتقى الخليجي التاسع
للحقوقيين ينطلق 15 مارس

تحت رعاية رئيس مجلس الش��ورى علي الصالح، 
تنظم جمعية الحقوقيين البحرينية بالتعاون مع 
أكت سمارت الستشارات العالقات العامة، أعمال 
الملتقى الخليجي التاس��ع للحقوقيين، يومي 15 
و16 م��ارس الجاري، وذلك بعن��وان )آليات إعداد 

وتنفيذ الخطط الوطنية لحقوق اإلنسان(.
وص��رح أمين ع��ام الملتقى فهد الش��هابي، بأن 
برنام��ج الملتق��ى يتضم��ن ف��ي يوم��ه األول 3 
جلس��ات عم��ل، حيث س��تناقش الجلس��ة األولى 

)الخط��وات العملية في تنفي��ذ الخطط الوطنية 
لحق��وق اإلنس��ان(، وس��تناقش الجلس��ة الثانية 
محور )فرص إدارات الش��ركات ف��ي تعزيز حقوق 
العم��ال(، كم��ا بي��ن أمين ع��ام الملتق��ى بأن 
الجلسة الثالثة ستناقش )الممارسات المستجدة 
ف��ي مجال تعزي��ز وحماية حقوق اإلنس��ان(. كما 
وس��يتبع تلك الجلسات ورش��تي عمل تدريبيتين 
في ثان��ي أيام الملتقى، س��تكون األولى بعنوان 
)ط��رق إعداد الخطط الوطنية لحقوق اإلنس��ان(، 

والثانية بعنوان )وس��ائل متابعة تنفيذ الخطط 
الوطني��ة لحق��وق اإلنس��ان(. وقد وج��ه الدكتور 
الش��هابي دعوته لكل المهتمين بالمشاركة في 
أعمال الملتقى للتسجيل في فعالياته، ومتابعة 
أخباره على مختلف وس��ائل التواصل االجتماعي. 
مؤك��دا على وج��ود عروض خاص��ة للمجموعات 
والطلب��ة والباحثين عن عم��ل، والذين يمكنهم 
االطالع على كامل برنام��ج الملتقى على الموقع 
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مع فرض غرامة 2000 دينار

 مقترح نيابي: ال مكافأة 
نهاية خدمة للعمالة المنزلية الهاربة

محمد رشاد  «

ق��دم النائب أحم��د الس��لوم اقتراحًا 
بقان��ون لتعدي��ل المادة رق��م )36( 
لس��نة 2012 بإصدار قان��ون العمل 
للقطاع األهلي بشأن تغليظ العقوبة 
الهارب��ة  المنزلي��ة  العمال��ة  ض��د 
وتتضم��ن ال��زراع وح��راس المن��ازل 
والمربي��ات والس��ائقين والطباخي��ن 
بالغرامة الت��ي ال تقل عن 500 دينار 
وال تزي��د ع��ن 2000 دين��ار في حال 
اله��روب دون إخط��ار أو عل��م صاحب 

العمل.
وأوض��ح الس��لوم أن المقترح، الذي 
وقعه النواب: أحمد قراطة، عبداهلل 
الرميحي، عبداهلل الظاعن، محس��ن 
العس��بول، يقضي بحرمان العمالة 
المنزلية الهاربة من صرف مكافأة 
نهاي��ة الخدم��ة والتي ه��ي بواقع 

أجر نصف ش��هر عن كل س��نة من 
س��نوات العمل الثالث األولى، وأجر 
ش��هر عن كل من السنوات الالحقة 
عليها، كذلك اس��تحقاقات العمالة 
لمكافأة عن كس��ور الس��نة بنسبة 
المدة التي قضاها في الخدمة لدى 

صاحب العمل.
مش��يرًا إل��ى أن المقت��رح من ش��أنه 
حماي��ة حق��وق المواطنين ف��ي حالة 
ه��روب العمال��ة وحف��ظ حقوقهم ال 
س��يما في ظل انتشار ظاهرة تهريب 
العام��الت خ��الل الس��نوات الماضية 

بشكل كبير. 
فيم��ا بين��ت المذك��رة اإليضاحية أن 
االقت��راح س��يكون له بال��غ األثر على 
الخادم والمخدوم والمجتمع ويساهم 
في تقلي��ل حاالت هروب خدم المنازل 
وردع الخادم��ات بتغلي��ظ العقوب��ة 
والجزاء، بجانب حفظ حقوق المخدوم 
والتشجيع على استقدام خدم المنازل 
مع وجود ال��رادع، وزيادة إقبال التاجر 
على االستثمار في مثل تلك األنشطة 
الخاص��ة باس��تقدام خ��دم المن��ازل، 
منوه��ًة إل��ى أهمي��ة المقت��رح ف��ي 
بزيادة  واالقتص��اد  الس��وق  انتعاش 

االس��تثمار وفتح مثل تلك األنش��طة 
فض��اًل عن رفع مس��توى االلتزام بين 
خدم المنازل وزيادة معدل الرضا لدى 
المخ��دوم بوجود مثل تل��ك األحكام 

والنصوص القانونية.
وأش��ارت المذك��رة إل��ى أن االقت��راح 
يه��دف إل��ى تقلي��ل نس��ب الجرائم 
المرتكبة من قبل خدم المنازل كذلك 
التقليل من نس��ب العمالة السائبة، 
ولفت��ت إل��ى أن التعديل ه��و بداية 
لسلس��لة من التعدي��الت والقوانين 
الت��ي ستس��هم ف��ي حف��ظ حق��وق 
الطرفي��ن الخ��ادم والمخ��دوم وح��ل 
جميع المشكالت العالقة والمتفاقمة 
إل��ى حد كبي��ر في البحري��ن مما أضر 
باألسر البحرينية ماديًا ومعنويًا جراء 
تكبدهم خس��ائر مالية كبيرة بجانب 
العناء المتواصل في تقديم البالغات 

ومتابعتها مع الجهات المعنية.

أحمد السلوم »تشريعية وخدمات النواب« تناقش 
تعديل أحكام مزاولة المهن 
الطبية والمحاماة والهندسة

عق��دت اللجن��ة المش��تركة بي��ن لجنة الش��ؤون التش��ريعية 
والقانونية ولجن��ة الخدمات بمجلس الن��واب اجتماعها األول، 
حيث بحث��ت اللجنة في بن��د الموضوعات المحال��ة من مكتب 
رئيس المجلس النواب، إحالة مش��روع قان��ون بتعديل بعض 
أح��كام قانون��ي المحاماة وتنظي��م مزاولة المهن الهندس��ية 
والمراس��يم بقوانين بش��أن مزاولة مهنة الطب البشري وطب 
األس��نان ومزاولة غي��ر األطباء والصيادل��ة والمراكز الصيدلية، 
المرافق للمرسوم رقم )27( لسنة 2020، مستعرضين في هذا 
الس��ياق الملخص التنفيذي، رأي لجنة المرافق العامة والبيئة(
فيما يتعلق بالمهن الهندسية، مرئيات وزارة العدل والشؤون 
اإلس��المية واألوقاف، مرئيات وزارة األش��غال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، مرئيات المجلس األعلى للقضاء، مرئيات 
المجل��س األعلى للصح��ة، مرئيات جمعية األطب��اء البحرينية، 
مرئيات جمعية التمريض البحرينية، رأي المستشار القانوني، 

ودراسة قانونية مقارنة.
 وق��ررت اللجن��ة المش��تركة مخاطب��ة الجه��ات المعنية بهذا 

الموضوع، واالجتماع مع عدد الوزارات ذات الشأن.

 »هيئة مكتب النواب«:
 تعزيز التعاون الفاعل

مع السلطة التنفيذية
رفع��ت هيئ��ة مكت��ب مجل��س الن��واب أس��مى آي��ات التهاني 
 والتبري��كات إلى حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة ملك البالد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
بمناس��بة نجاح مملكة البحرين في اس��تضافة وتنظيم س��باق 

جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال واحد 2023.
كم��ا تقدمت هيئة المكت��ب بخالص التهان��ي والتبريكات إلى 
صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليفة 
قرين��ة جالل��ة الملك المعظم رئيس��ة المجلس األعل��ى للمرأة، 
بمناس��بة الي��وم العالمي للم��رأة، مش��يدة بما تحق��ق للمرأة 
البحرينية من تقدم وتطور، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

جاء ذلك خالل اجتماع هيئة المكتب، الذي عقد أمس، برئاس��ة 
رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، حيث اطلعت هيئة المكتب 
عل��ى الموضوعات التي تبحثها لجان المجلس، ومؤكدة الحرص 
المس��تمر على تعزيز التعاون الفاعل بين الس��لطة التشريعية 
والس��لطة التنفيذية، والعمل على تحقي��ق األهداف والتطلعات 

المنشودة لصالح الوطن والمواطنين.

 »خدمات النواب« تناقش
 تعديل مرسوم بقانون 

بشأن التأمين ضد التعطل
اجتمع��ت لجن��ة الخدم��ات بمجلس الن��واب أمس م��ع الرئيس 
التنفيذي للهيئ��ة العامة للتأمين االجتماع��ي إيمان المرباطي 
والوفد المرافق، لمناقش��ة مش��روع قانون بإضافة مادة جديدة 
برق��م )9 مك��رر( إلى المرس��وم بقان��ون رقم )78( لس��نة 2006 
بش��أن التأمين ضد التعطل »بناء على االقتراح بقانون بصيغته 
المعدل��ة« المقدم م��ن مجلس الش��ورى، وفي ه��ذا الصدد تم 
اس��تعراض الملخ��ص التنفي��ذي، ورأي لجن��ة الش��ؤون المالية 
واالقتصادي��ة، ومرئي��ات وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، 
ومرئي��ات الهيئة العام��ة للتأمين االجتماعي، ورأي المستش��ار 
القانوني لش��ؤون اللجان الدكتور زياد خالد المفرجي، ودراس��ة 

قانونية مقارنة، وقد تم تقديم مزيد من االستفسارات.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/07/watan-20230307.pdf?1678164040
https://alwatannews.net/article/1055445
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6296
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LinkLink

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

»قلعة الزريب« بمنطقة تبوك في السعودية.. عبق من تاريخ العصور اإلسالمية »واس«.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

والمناس��بات  الفعالي��ات  الس��تضافة  البحري��ن  اختي��ار 
مكان��ة  ف��ي  الدول��ي  المجتم��ع  ثق��ة  يؤك��د  العالمي��ة 

وإمكانيات وقدرات المملكة.
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 رأس المال البحريني 
واالستثمار في البحرين

أث��ار انتباهي رغبة النواب والش��ورى ف��ي توجيه المزيد من اس��تثمارات 
الصناديق الس��يادية إلى البحرين بداًل من الخ��ارج وخاصة في الصناعات 

واألمن الغذائي.
المس��ألة أننا قبل أن نضغط على الصناديق الس��يادية علينا أن نضغط 
عل��ى القطاع الخاص أيضًا بالدعوة لالس��تثمار داخل البحرين، وقبل ذلك 
علينا أن نكون أكثر نشاطًا في الترويج الداخلي مثلما نجهد للترويج خارج 
البحرين، فتقاعس القطاع الخاص مشكلة هي األخرى تحتاج أن نناقشها 
بصراحة وش��فافية ال تقاعس الصناديق السيادية فحسب، إنما التقاعس 

األكبر هو الترويج المحلي.
ففي يناير من العام الماضي أعلنت الحكومة استعدادها خالل العام 2022 
الفتتاح مش��اريع اس��تراتيجية تم اس��تكمالها، والبدء في تنفيذ مشاريع 
استراتيجية جديدة تحتاج إلى س��نوات الستكمالها، بقيمة إجمالية تبلغ 
30 مليار دوالر، وتخلق ما ال يقل عن 20 ألف وظيفة للبحرينيين في السنة 
الواحدة، وكان خبرًا معمم��ًا على جميع الصحف وظهر في صفحات ومعه 
رس��وم وإنفوجرافيك وكان ش��كل اإلعالن عن تلك المشاريع جذبًا خاصة 
أنه��ا قالت إنه سيش��هد العام 2022 إط��الق الدينار الرقم��ي للحكومة، 
والذي س��يحدث ثورة في عمليات التداول، ويع��زز مكانة البحرين كمركز 
مالي مصرفي إقليمي متطور على مس��توى العالم تبلغ موجوداتها 212 
ملي��ار دوالر، تعادل 6 أضعاف الناتج المحلي للمملكة وأنه تم إتمام عدد 
من المش��اريع كافتتاح مركز المعارض ومستشفى الملك حمد األمريكي 
وأعلن��ت عن خمس مناطق اس��تثمارية العمل جاٍر فيها كمنطقة فش��ت 
العظم وفش��ت الجارم وحوار وجزيرة س��هيلة وغيرها من المش��اريع التي 

تحتاج إلى 30 مليار دوالر.
ث��م لم يتبع ذلك أي نوع من أن��واع المتابعة اإلعالمية والعمل الترويجي 
المحلي، وحقيقة ال نعلم أين تكمن المش��كلة في تحفيز القطاع الخاص 
البحريني والصناديق الس��يادية لمزيد من االس��تثمار في تلك المش��اريع 
الحيوي��ة البحريني��ة إنما األمر يحتاج إلى المكاش��فة هل هناك نقص في 
المعلومات؟ هل هناك تأخير ألسباب لم تعلن إلعداد البنية التحتية لتلك 
المش��اريع؟ أم أن تلك المش��اريع خاصة المناطق الخمس العمل جاٍر فيها 

ولم يَرها أحد بعد؟
هناك بعض الضبابية تحتاج إلى تس��ليط الضوء على الجهود التي تقوم 
بها الحكومة إلعداد وتهيئة تلك المش��اريع كي تس��تقبل المس��تثمرين 
خاصة وأنها العام الماضي أعلنت عما تم استكماله فبالتأكيد المستثمر 
س��واء كان قطاعًا خاصًا محليًا أو صناديق س��يادية بحاجة إلى إبقائه في 

الصورة لما تم استكماله بشكل دوري، وكذلك السلطة التشريعية.
فنحن بحاجة لحسبة الوظائف التي ستخلق من هذه المشاريع ومساهمتها 
الحقًا في الدخل القومي ومساهمتها تنمية االقتصاد، خاصة أن بعضها 
مخصص لصناعات تحويلية تس��اهم في القيم��ة المضافة لمواردنا من 

الغاز وصناعة األلمنيوم على سبيل المثال.
ف��إن تحدثنا ع��ن االس��تثمار األجنبي هو اآلخ��ر يحب أن ي��رى التطورات 
والمستحدثات وهي تجري على أرض الواقع لمزيد من الثقة والضمانات.

هذا الحجم من المش��اريع االس��تراتيجية من المفروض أن يحول البحرين 
إلى ورش��ة عمل إعالمية منقولة، يعرض فيها العمل على الهواء مباشرة 
إعالنات ومقابالت وتقارير، والحق يقال هناك مشاريع أنجزت إنما أخبارها 
متفرق��ة وكما هي ح��ال األخبار الرس��مية ال تزيد عن خب��ر يتيم عن كل 
مش��روع فيضيع وس��ط كم األخبار السلبية، فال يجوز أن يكون اإلعالن عن 
تطورات تلك المش��اريع االس��تراتيجية الهامة كبيضة الصعو أو بش��كل 

موسمي كاألعياد فقط.
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 سيدني تستعد ألشد 
أيامها حرارة منذ أكثر من عامين

س��جلت مناطق بش��رق أس��تراليا، بما في 
ذل��ك س��يدني، أكث��ر األي��ام ارتفاع��ًا في 
درج��ات الح��رارة منذ أكثر م��ن عامين مع 
تجاوز درجة الح��رارة 40 درجة مئوية مما 

يزيد من مخاطر اشتعال حرائق غابات.
ويعم��ل رجال اإلطفاء على احتواء ما يقرب 
م��ن 40 حريقًا في أنحاء والية نيو س��اوث 
ويلز التي يعيش فيها ثلث األستراليين مع 
وجود أطقم على األرض مدعومة بطائرات.
وتم إغالق 33 مدرسة عامة، معظمها في 
المناط��ق الداخلية، بس��بب ارتفاع درجات 

الحرارة.
وقال��ت أنجيال بورفورد المس��ؤولة بهيئة 
اإلطفاء في نيو س��اوث ويلز لهيئة اإلذاعة 
األسترالية« إذا شب حريق فسيظل مشتعاًل 
في ظل هذه الظروف الصعبة ... وسيكون 

من األصعب على رجال اإلطفاء إخماده«.

إصابة أميتاب باتشان 
أثناء تصوير أحدث أفالمه

أعلن أسطورة بوليوود أميتاب باتشان أنه أصيب أثناء تصوير 
فيلم جنوبي الهند، ويتعافى في منزله.

ونشر الفنان صاحب ال�80 عامًا، على مدونته مساء األحد، أنه 
تع��رض إلصابة في ضلعه أثناء تصوي��ر فيلم الخيال العلمي 

»بروجيكت كيه« في مدينة حيدر أباد.
وينت��ج الفيلم باللغتي��ن الهندية والتيلوغوي��ة، ومن المقرر 

عرضه عام 2024.

خوفًا من السحر.. العبو فريق زامبي 
يدخلون الملعب بطريقة غريبة

ش��هدت مباراة كرة قدم في الدوري الزامبي، واقع��ة غريبة، وذلك عندما قرر العبو فريق 
لوموانا راديانت دخول أرضية الملعب عبر قفز بوابة الملعب، بداًل من اس��تخدام الممر 

الخاص بدخول الالعبين، وذلك خوفًا من السحر، حسب ما ذكرت التقارير اإلعالمية.
ورغم ذلك، خسر فريق لوموانا راديانت مباراته أمام المستضيف غرين بوفالوس بهدفين 
لهدف. وذكر عدد من الصحافيين المتابعين للدوري الزامبي عبر حس��اباتهم على مواقع 
التواصل االجتماعي، أن س��بب رفض دخ��ول فريق لوموانا راديان��ت للملعب عن طريق 

الممر، يعود إلى اعتقادهم بأن غرين بوفالوس يستخدم السحر للفوز بالمباريات.
ويحتل غرين بوفالوس المرتبة الثانية في ترتيب الدوري الزامبي، بينما يتواجد لوموانا 
راديانت في المركز ال�17 »قبل األخير«. كما سخر الحساب الخاص بنادي غرين بوفالوس 
من طريقة دخول الضيوف إلى ملعبهم، وقام بنش��ر الصور عبر »فيسبوك«، مع التعليق: 
إذا فاتتك مباراة غرين بوفالوس أمام لوموانا راديانت، نوضح أن العبي لوموانا راديانت 

رفضوا الدخول إلى الملعب عبر نفق الالعبين، وقرروا القفز عبر البوابة.

 فيتامين »D« يخفض 
خطر اإلصابة بالخرف ٪40

اكتش��ف أطباء من أوروبا وكن��دا أن تناول 
فيتامين D يخفض من خطر تطور الخرف 
بنس��بة 40 بالمئة بين كبار الس��ن الذين 

أعمارهم 70 عامًا وأكثر.
ويقول الباح��ث بايرون كري��ز من جامعة 
إكس��تر البريطاني��ة: »إن تقلي��ل تواتر أو 
إبط��اء تطور خرف الش��يخوخة أصبح هدفا 
مهم��ا للبش��رية، م��ع األخذ ف��ي االعتبار 
حقيق��ة أن ع��دد المصابي��ن ب��ه ي��زداد 
باس��تمرار. وقد أظه��رت نتائج الدراس��ة 
الت��ي أجراها العلماء أن فيتامين D يمكن 
أن يك��ون وس��يلة فعال��ة ف��ي ح��ل هذه 

المشكلة«.
ووفق��ًا لبيانات منظمة الصح��ة العالمية 
يعاني 55 مليون ش��خص ف��ي العالم من 
الخرف، وأحد األس��باب الرئيسة هو مرض 
الزهايمي��ر ال��ذي يكتش��ف ل��دى 70-60 
بالمئ��ة منهم. هذا المرض يس��بب موت 
خالي��ا الدم��اغ، م��ا ي��ؤدي إل��ى انخفاض 
المهارات العقلية والسلوكية واالجتماعية 
تدريجيًا لدى المصاب، حتى أنه ينس��ى ما 
تحدث عن��ه قبل قليل أو الحدث أو أس��ماء 
األقارب، ويضي��ع في مكان مأل��وف، وغير 

ذلك.
وق��د ق��رر الباحث��ون معرف��ة كي��ف يؤثر 

فيتامي��ن D ال��ذي تس��اهم جزيئات��ه في 
إخ��راج »القمام��ة« البروتينية م��ن خاليا 
الدم��اغ واحتم��ال اإلصابة بالخ��رف. ومن 
أج��ل ذلك تابع��وا حالة أكثر م��ن 12 ألف 

شخص تجاوزا السبعين من العمر.
ووفقًا للباحثين كان ثلث المش��اركين في 
الدراس��ة يتناولون فيتامي��ن D بانتظام، 
ما س��مح لألطباء بمراقبة تأثيره في حالة 
الدماغ خ��الل الس��نوات العش��ر المقبلة، 
آخذي��ن ف��ي االعتب��ار م��ا إذا كان ه��ؤالء 
يحمل��ون الطف��رة APOE4 وه��ي متغير 
الجي��ن APOE ال��ذي يزي��د م��ن احتمال 

اإلصابة بمرض الزهايمر عدة مرات.

وأظه��رت المتابعة أن الخ��رف تطور لدى 
2.7 أل��ف مش��ترك ف��ي الدراس��ة بعد 10 
س��نوات عل��ى بدايته��ا، وأن 75 بالمئ��ة 
منهم ل��م يتناولوا الفيتامي��ن. لذلك عند 
أخ��ذ جميع العوام��ل الجانبي��ة، يتضح أن 
تناول فيتامين D بانتظام يخفض احتمال 

اإلصابة بالخرف بنسبة 40 بالمئة.
ووفقًا للباحثي��ن كان هذا واضحًا جدًا بين 
الذين ال يحملون الطفرة APOE4 . لذلك 
يعتقد كري��ز وفريق��ه العلم��ي أن أمعاء 
الذين يحملون الطف��رة APOE4 تمتص 
بنش��اط فيتامين D من األطعمة مقارنة 

باآلخرين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/07/watan-20230307.pdf?1678164040
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1055541
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

العدد:  5257
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الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان مزيدا من التهاني بنجاح الفورموال 1
تلقـــى ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة  
برقيـــات تهنئة من أصحاب الســـمو والمعالي 
والســـعادة ومن كبار المســـؤولين بالقطاعين 
العام والخاص بمناســـبة النجـــاح الباهر الذي 
حققتـــه مملكـــة البحرين في تنظيـــم وإقامة 
سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
2023م للفورموال 1، التي اختتمت فعالياتها 

على حلبة البحرين الدولية .
التهانـــي  أخلـــص  عـــن  خاللهـــا  مـــن  أعربـــوا 
والتبريـــكات بهذا اإلنجاز العالمي، مشـــيدين 
بمـــا تحققـــه مملكـــة البحريـــن مـــن نجاحات 
متميـــزة عـــززت مكانتها في مجـــال الرياضة 
والســـياحة العالميـــة وأضافـــت المزيـــد مـــن 
المكتســـبات االقتصاديـــة والثقافية في ظل 
قيـــادة جاللتـــه حفظـــه هللا ورعـــاه وبدعـــم 
ومساندة صاحب الســـمو الملكي  ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
فقد تلقى جاللته برقيات تهاني من كل من: 
- ســـمو الشـــيخ عبدهللا الفاتح بـــن محمد بن 

سلمان آل خليفة.
- نائب رئيس المجلس الوطني للفنون ســـمو 
الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة 

- وكيل وزارة شـــؤون مجلس الوزراء ســـمو 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

-  محافظ المحافظة الجنوبية ســـمو الشيخ 
خليفة بن علي آل خليفة.

- رئيـــس ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة 
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة. 

- الشـــيخ خليفـــة بـــن راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة.

- وكيـــل وزارة الداخليـــة لشـــؤون الجنســـية 
والجوازات الشـــيخ هشام بن عبدالرحمن آل 

خليفة. 
ألمنيـــوم  شـــركة  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس   -
البحريـــن ألبـــا الشـــيخ دعيـــج بن ســـلمان بن 

دعيج آل خليفة.
- الشـــيخ رشـــيد بـــن عيســـى بن عبـــدهللا بن 

حمد آل خليفة.
-ســـفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية 
الســـعودية الشـــيخ علـــي بـــن عبدالرحمن بن 

علي آل خليفة.
-ســـفير مملكـــة البحرين لدى دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل 

خليفة.
المستشـــفيات  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس   -
الحكوميـــة الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالعزيز آل 

خليفة. 
- وكيـــل وزارة األشـــغال الشـــيخ مشـــعل بـــن 

محمد آل خليفة.
-  وكيـــل الوزارة لشـــؤون البلديات المهندس 

الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة.
- األميـــن العام لمجلس التعليـــم العالي نائب 

رئيـــس مجلس أمناء مجلـــس التعليم العالي 
عضـــو المجلـــس األعلى للمـــرأة الشـــيخة رنا 

بنت عيسى بن دعيج آل خليفة.
- رئيـــس مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 

الشيخ نايف بن خالد آل خليفة .
التنظيـــم  لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس   -
العقاري الشـــيخ محمد بن خليفة بن عبدهللا 

آل خليفة.
- وزيـــر شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنـــواب 

غانم بن فضل البوعينين .
- وزير شـــؤون الدفـــاع الفريق الركن عبدهللا 

بن حسن النعيمي.
- أحمـــد بن زايد الزايد رئيـــس جهاز الخدمة 

المدنية.
- عبـــدهللا بـــن عـــادل فخـــرو وزيـــر الصناعة 

والتجارة.
-  وزيرة اإلســـكان والتخطيط العمراني آمنة 

بنت أحمد الرميحي.
الخـــاص  المبعـــوث  والبيئـــة  النفـــط  وزيـــر   -

لشؤون المناخ محمد بن مبارك بن دينه.
- وزيـــرة الصحـــة جليلـــة بنـــت الســـيد جواد 

حسن .
-  وزير التنمية االجتماعية أســـامة بن أحمد 

خلف العصفور. 
علـــي  بـــن محمـــد  الســـيد جميـــل  ســـعادة   -

حميدان وزير العمل.
- سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج 

وزير األشغال.
- سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد األمين 

العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة.
- ســـعادة الســـيد وائل بن ناصر المبارك وزير 

شئون البلديات والزراعة.
- ســـعادة الســـيد محمد بن ثامر الكعبي وزير 

المواصالت واالتصاالت.
- ســـعادة المهنـــدس كمـــال بـــن أحمـــد محمد 

رئيس هيئة الكهرباء والماء.
- ســـعادة الدكتور رمزان بن عبدهللا النعيمي 

وزير اإلعالم.
 ســـعادة الســـيدة روان بنت نجيـــب توفيقي 

وزيرة شئون الشباب.
- الفريـــق عـــادل بـــن خليفـــة الفاضـــل رئيس 

جهاز المخابرات الوطني.
- المستشـــار عبـــدهللا بـــن حســـن البوعينيـــن 

رئيس المحكمة الدستورية.
- سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف 

وزير الشئون القانونية.
- ســـعادة الســـيد نواف بـــن محمـــد المعاودة 

وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف.
- ســـعادة الســـيدة نـــور بنـــت علـــي الخليـــف 

وزيرة التنمية المستدامة.
المستشـــار  ميـــرزا  عبدالحســـين  الدكتـــور   -
لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز.

- الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس 
هيئة األركان.

عبدالحســـين  الشـــيخ  بـــن  علـــي  الســـيد   -

العصفور محافظ المحافظة الشمالية.
- الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو 
ســـفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين 

الشعبية.
- الســـيدة لينـــا حبيـــب قاســـم عضـــو مجلس 

الشورى.
- الســـيد فـــؤاد أحمـــد حاجي عضـــو مجلس 

الشورى.
- الســـيدة كريمـــة محمد العباســـي أمين عام 

مجلس الشورى.
- الســـيد علي حســـين شـــهاب الشهابي عضو 

مجلس الشورى.
- الدكتورة جواهر شاهين المضاحكة رئيسة 

جامعة البحرين.
- السيد محمد رفيق الحسيني عضو مجلس 

النواب.
- الســـيد ســـمير عبـــدهللا نـــاس رئيـــس غرفة 

تجارة وصناعة البحرين.
- الســـيد أحمـــد عبدالواحـــد قراطـــة النائـــب 

الثاني لرئيس مجلس النواب.
- السيد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس 

إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة
- الســـيد يوســـف محمـــد البنخليـــل الرئيـــس 

التنفيذي لمركز االتصال الوطني
- الســـيد أحمـــد خالد العريفـــي نائب الرئيس 

التنفيذي لمركز االتصال الوطني
- المهنـــدس عاصم عبداللطيف عبدهللا مدير 

عام بلدية المنطقة الجنوبية.
- نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي 

لهيئة تنظيم سوق العمل.
الرئيـــس  فقيهـــي  إبراهيـــم  رنـــا  الســـيدة   -

التنفيذي الجهاز الوطني لإليرادات.
- نـــور حافظ بوعلي نائـــب الرئيس التنفيذي 
الجهـــاز  واالمتثـــال  الضريبيـــة  للعمليـــات 

الوطني لإليرادات.
- أيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة 

والتجارة.
- الســـفير الدكتـــور محمـــد علي بهـــزاد وكيل 
وزارة الخارجية للشئون القنصلية واإلدارية.

- الدكتـــور أحمـــد محمـــد األنصـــاري الرئيس 
التنفيذي للمستشفيات الحكومية.

- الســـيد أحمـــد عبدالعزيـــز الخيـــاط رئيـــس 
هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

- السيد أحمد يوسف غلوم علي رجل أعمال 
عضـــو مجلـــس إدارة غرفة تجـــارة وصناعة 

البحرين.
- الســـيد خالـــد محمـــد نجيبي النائـــب األول 

لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.
إبراهيـــم  حبيـــب  محمـــد  جاســـم  -الســـيد 
الموســـوي رئيـــس مجلـــس اإلدارة لمجموعة 

الفاتح.
الرئيـــس  عبدالرحمـــن جواهـــري  الدكتـــور   -

التنفيذي شركة نفط البحرين بابكو.  
- دانـــه خميـــس عبدالرحمـــن الزيانـــي وكيل 
الوزارة للتخطيط والتوفيق األسري والنفقة.

- الســـيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي 
لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

- الدكتور سامر ماجد الجشي رئيس مجلس 
إدارة شركة بي أف جي العالمية.

العباســـي  عبدالرحمـــن  ياســـر  الســـيد   -
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة الخليـــج لصناعة 
البتروكيماويات نيابـــة عن اإلدارة التنفيذية 

وجميع منتسبي الشركة.
- الدكتور أحمد محمد العباســـي رئيس قسم 

تربية الموهوبين جامعة الخليج العربي.
العـــام  - الدكتـــور مصطفـــى الســـيد األميـــن 

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
- المهندس جمال بن عبدالعزيز العلوي أمين 

عام مجلس المناقصات والمزايدات.
- الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المســـاعد 

لتنمية الصناعة وزارة الصناعة والتجارة.
- الســـيد صقـــر شـــاهين صقر شـــاهين رئيس 

مجلس إدارة مجموعة شركات شاهين.
- المستشـــار محمـــد جاســـم الـــذوادي المدير 

التنفيذي للمركز الدولي الخليجي.
-  الســـيد أنـــور شـــرف رئيـــس مجلـــس إدارة 

نادي االتحاد الثقافي والرياضي.
- السيد جهاد حسن بوكمال.

- نورة عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي 
لمعهـــد البحريـــن للؤلـــؤ واألحجـــار الكريمـــة 

دانات وجميع منتسبي الشركة.
- الســـيد مـــروان خالد طبـــارة رئيس مجلس 
الدقيـــق  لمطاحـــن  البحريـــن  شـــركة  إدارة 
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

وجميع منتسبي الشركة.
- الســـيد عبدالرحمـــن علـــي ســـيف الرئيـــس 

التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت.
- الدكتـــور خالـــد محمـــد عبدالرحيـــم رئيس 
والرئيـــس  ســـيباركو  شـــركة  إدارة  مجلـــس 

التنفيذي لمجموعة شركات.
- القبطـــان وليد عبـــد الحميد العلوي الرئيس 

التنفيذي لطيران الخليج.
- إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي 

للهيئة العامة للتأمين االجتماعي.
-  الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد.

- الســـيد محمـــود هاشـــم الكوهجـــي رئيـــس 
للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس 

االجتماعي.
- السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي شركة 

المنيوم البحرين ألبا.
- السيد عبدهللا عالء سيادي مدير العالقات 

العامة شركة ألمنيوم البحرين ألبا.
- السيد حمد الشيبة المدير اإلداري للشؤون 

اإلدارية شركة ألمنيوم البحرين البا.
- الدكتـــور فـــؤاد محمـــد االنصـــاري جامعـــة 

البحرين.
- الســـيد إيلين هالل المدير اإلداري لعالقات 
المســـتثمرين والتأمين وســـكرتارية الشـــركة 

شركة ألمنيوم البحرين ألبا.
- الســـيد مـــارك تومـــاس الرئيـــس التنفيـــذي 

الشركة القابضة للنفط والغاز.
- الســـيد حسان ياســـين رئيس مجلس إدارة 

انفوناس.
- مريم عيســـى عوض مدير إدارة التخطيط 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  والسياســـات 

والرياضة نائب رئيس لجنة تكافؤ الفرص.
الوكيـــل  أبوحســـان  عـــادل  الســـيد محمـــد   -
المســـاعد للموارد والمعلومات بوزارة شئون 

البلديات.
- الســـيد علي حبيب بوشهري رئيس مجلس 

مدرسة االتحاد األهلي.
- السيد علي محمد الرميحي رئيس مجلس 

أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية.
- السيد حمد أحمد عبدالعزيز العامر الرئيس 
التنفيـــذي وعضـــو مجلس إدارة شـــركة انفو 

ناس.
- الســـيد عبدالوهاب بن يوســـف الحواج عن 

مجموعة الحواج.
كما تلقى صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقيات تهاني من كل 

من:
ســـمو الشـــيخ تركي بن راشـــد بن عيســـى آل 
خليفة نائب رئيس المجلس الوطني للفنون.
- معالـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمد بـــن محمد 
آل خليفـــة مستشـــار جاللـــة الملك للشـــؤون 

الدبلوماسية.
- ســـعادة الدكتـــور محمـــد علـــي بـــن الشـــيخ 
الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  الســـتري  منصـــور 

المعظم لشؤون السلطة التشريعية.
راشـــد  بـــن  الدكتـــور عبداللطيـــف  ســـعادة   -

الزياني وزير الخارجية.
- سعادة الفريق الركن عبدهللا حسن النعيمي 

وزير شئون الدفاع.
- ســـعادة المهنـــدس وائـــل بن ناصـــر المبارك 

وزير شئون البلديات والزراعة.
- ســـعادة الدكتـــور محمد بن مبـــارك بن دينة 
وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون 

المناخ.
- ســـعادة الســـيد محمد بن ثامر الكعبي وزير 

المواصالت واالتصاالت.
- سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف 

وزير الشؤون القانونية.
أحمـــد خلـــف  بـــن  أســـامة  الســـيد  - ســـعادة 

العصفور وزير التنمية االجتماعية.
- ســـعادة الســـيد نواف بـــن محمـــد المعاودة 

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
- سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير 

شئون مجلس الوزراء.
- ســـعادة الســـيدة آمنة بنت أحمـــد الرميحي 

وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني.
- ســـعادة الفريـــق عـــادل بـــن خليفـــة الفاضل 

رئيس جهاز المخابرات الوطني.
- ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة 

وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء.
- معالي الشـــيخ ســـلمان بن أحمد بن ســـلمان 

آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد.
عبدالرحمـــن  بـــن  عيســـى  الســـيد  ســـعادة   -
الحمـــادي مستشـــار شـــؤون اإلعـــالم بديوان 

ولي العهد.
- ســـعادة الشـــيخ فهـــد بـــن عبدالرحمـــن آل 
والتنســـيق  السياســـات  عـــام  مديـــر  خليفـــة 

بمكتب رئيس مجلس الوزراء.
- الســـيد حمـــد يعقـــوب المحميـــد مديـــر عام 

مكتب رئيس مجلس الوزراء.
- الســـيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي 

لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.
- الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفـــة األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
العالـــي نائـــب رئيـــس مجلس أمنـــاء مجلس 

التعليم العالي.
- يـــارا رضا فرج المنســـق فـــي مكتب رئيس 

مجلس الوزراء.
- مـــي محمـــد عاشـــور األميـــن العـــام لألمانة 
شـــؤون  بـــوزارة  الـــوزراء  لمجلـــس  العامـــة 

مجلس الوزراء.
- الســـيد أحمـــد عبدالعزيـــز الخيـــاط رئيـــس 

هيئة التخطيط والتطوير العمراني.
- الســـيدة دانـــة خميس عبدالرحمـــن الزياني 
والتوفيـــق  للتخطيـــط  الـــوزارة  وكيـــل 
األســـري بوزارة العدل والشـــؤون اإلسالمية 

واألوقاف.
- السيد عيسى ســـامي المناعي وكيل وزارة 

للعدل والشؤون اإلسالمية.
- ســـعادة السفير الشيخ علي بن عبدالرحمن 
بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى 

المملكة العربية السعودية.
- سعادة السفير الدكتور محمد غسان محمد 
عدنان شـــيخو ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 

جمهورية الصين الشعبية.
- مريـــم عدنـــان األنصـــاري الوكيل المســـاعد 

للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء.
- ســـارة أحمـــد بوحجـــي الوكيـــل المســـاعد 
لإلعـــالم والتواصـــل بمكتـــب رئيـــس مجلس 

الوزراء. 
- الســـيد أحمـــد خالد العريفـــي نائب الرئيس 

التنفيذي لمركز االتصال الوطني.
-منيرة أحمد فخري الوكيل المساعد للموارد 

والخدمات بمكتب رئيس مجلس الوزراء.
المســـاعد  الوكيـــل  درويـــش  عـــادل  زيـــاد   -
رئيـــس  بمكتـــب  الحكومـــي  األداء  لتطويـــر 

مجلس الوزراء.
المســـاعد  الوكيـــل  العريـــض  علـــي  آمنـــة   -
للبحوث والدراســـات بمكتـــب رئيس مجلس 

الوزراء.
- فاطمـــة عبدالغني اســـماعيل األميـــن العام 
المســـاعد باألمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء 

بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
الماليـــة واالقتصادية والتوازن المالي 
بشـــأن آخر المســـتجدات حـــول جواز 

السفر اإللكتروني.
2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن مشروع 
قـــرار بإعادة تشـــكيل مجلـــس الموارد 

المائية.
3. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية حـــول إعـــادة 
تشـــكيل عدد مـــن المجالـــس واللجان 

برئاسة وزير الداخلية.
4. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
رد  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
الحكومة على اقتراح برغبة واقتراح 

بقانون مقدمين من مجلس النواب.
مذكـــرة  المجلـــس  اســـتعرض  بعدهـــا 
اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة 
قـــرار  مشـــروع  حـــول  والتشـــريعية 
بإصدار الئحة تنظيم عمل مؤسســـات 
ومشـــروع  الخاصـــة  العالـــي  التعليـــم 
قـــرار بتنظيم إجـــراءات التحقيق في 
المخالفات المرتكبة من قبل المرخص 
لهم بإنشـــاء مؤسسات التعليم العالي، 
كما اســـتعرض مذكرة اللجنة الوزارية 
للشـــؤون القانونية والتشريعية بشأن 
مشروع قرار بتحديد اللغة التي يمكن 
وغرفـــة  المحاكـــم  أمـــام  اســـتخدامها 
البحرين لتسوية المنازعات غير اللغة 

العربية وآليات ونطاق التطبيق.
إلـــى ذلك، فقد رحب المجلس باعتماد 

عالـــي  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
والبســـيتين والســـاية كمـــدن صحيـــة 
محليـــة  جامعـــات  خمـــس  واعتمـــاد 
يعكـــس  والـــذي  صحيـــة،  كجامعـــات 
والبرامـــج  للخطـــط  الدولـــي  التقديـــر 
فـــي  المبذولـــة  الحكوميـــة  والجهـــود 
مجاالت الصحة والتنمية االجتماعية، 
وذلـــك في ضوء االطالع على التقرير 
بهـــذا  الصحـــة  وزيـــرة  مـــن  المرفـــوع 

الشأن.
ثـــم أخـــذ المجلـــس علمـــًا مـــن خـــالل 
مـــن  المرفوعـــة  الوزاريـــة  التقاريـــر 
أصحـــاب المعالـــي والســـعادة الوزراء 
بشـــأن المشـــاركة في الدورة األربعين 
العـــرب،  الداخليـــة  وزراء  لمجلـــس 
والمشاركة بأعمال الدورة 52 لمجلس 

حقوق اإلنسان، ونتائج زيارة فخامة 
الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس 
البحريـــن،  مملكـــة  إلـــى  تركمنســـتان 
دولـــة  إلـــى  األشـــغال  وزيـــر  وزيـــارة 
اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة، 
المؤتمـــر  أعمـــال  فـــي  والمشـــاركة 
سياســـات  حـــول  األول  اإلقليمـــي 
الرعايـــة االجتماعيـــة وتحقيق األمن 
االجتماعي، والمشـــاركة فـــي اجتماع 
فريـــق اتصـــال حركـــة عـــدم االنحياز 
حـــول  كورونـــا  لجائحـــة  لالســـتجابة 
علـــى  الجائحـــة  بعـــد  مـــا  التعافـــي 
فـــي  والمشـــاركة  القمـــة،  مســـتوى 
االجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة 
الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية 

مستدامة.

بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

تـــرأس نائب رئيـــس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، االجتمـــاع االعتيادي األســـبوعي 

لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
التهانـــي  المجلـــس  رفـــع  االجتمـــاع  بدايـــة  وفـــي 
والتبريكات إلـــى  ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة 
البحرين الكبرى لطيران الخليج  للفورموال وان للعام 

2023، منوهًا بما ظهرت به النســـخة التاســـعة عشـــرة 
من الســـباق التي اســـتضافتها مملكة البحرين مؤخرًا 
مـــن تميز على صعيد اإلعداد والتنظيم والحضور بما 
يعكـــس القـــدرات اإلبداعية للكـــوادر الوطنية العاملة 
بحلبة البحرين الدولية وكافة الجهات التي ســـاهمت 
فيما تحقق من نجاح لهذا الحدث الرياضي العالمي.

بعد ذلك رحب المجلس بدعوة صاحب الجاللة الملك 
المعظم، الســـتضافة مملكة البحرين الجتماع مجلس 
والـــذي  المتحـــدة،  لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  رؤســـاء 
ينعقد برئاســـة رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة 

لألمم المتحدة هان ســـونغ ســـو، الفتًا إلى أهمية هذا 
االجتماع الدولي في ترســـيخ أهداف األمم المتحدة 

وفي مقدمتها حفظ األمن والسلم الدوليين.
إنجـــازات  مـــن  بمـــا تحقـــق  المجلـــس  أشـــاد  بعدهـــا، 
علـــى صعيد تقـــدم المـــرأة البحرينية بفضـــل البرامج 
والسياســـات التـــي يتبناهـــا المجلـــس األعلـــى للمرأة 
برئاســـة قرينـــة ملك البـــالد المعظم رئيســـة المجلس 
األعلى للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، وذلـــك فـــي ضـــوء إشـــارة 

المجلس إلى مناسبة اليوم العالمي للمرأة.

المنامة - بنا

تنظيم إجراءات التحقيق في مخالفات الجامعات الخاصة
الموافقة على المستجدات الخاصة بجواز السفر اإللكتروني... مجلس الوزراء:

تهنئـــة جاللة الملك المعظم وســـمو ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء بنجاح 
تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال وان للعام 2023. 

الترحيب بدعوة جاللة الملك المعظم الستضافة البحرين الجتماع مجلس رؤساء 
الجمعية العامة لألمم المتحدة.

اإلشادة بما تحقق من إنجازات على صعيد تقدم المرأة البحرينية بفضل البرامج 
والسياسات التي يتبناها المجلس األعلى للمرأة.

الترحيب باعتماد منظمة الصحة العالمية عالي والبسيتين والساية كمدن صحية 
واعتماد خمس جامعات محلية كجامعات صحية.

أبرز ماجاء في جلسة مجلس الوزراء:

خالل جلسة مجلس الوزراء

معالي نائب رئيس مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء... الموافقة على:

6 مارس 2023

مشـــروع قرار بإصـــدار الئحة تنظيـــم عمل مؤسســـات التعليم العالـــي الخاصة 
ومشـــروع قـــرار بتنظيم إجـــراءات التحقيـــق فـــي المخالفات المرتكبـــة من قبل 

المرخص لهم بإنشاء مؤسسات التعليم العالي.

مشـــروع قرار بتحديد اللغة التي يمكن اســـتخدامها أمام المحاكم وغرفة البحرين 
لتسوية المنازعات غير اللغة العربية وآليات ونطاق التطبيق.

آخر المستجدات حول جواز السفر اإللكتروني.

مشروع قرار بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية.

إعادة تشكيل عدد من المجالس واللجان برئاسة معالي وزير الداخلية.

ـــة  ـــر الداخلي إعـــادة تشـــكيل عـــدد مـــن المجالـــس واللجـــان برئاســـة وزي

لتسوية  ــم  ــاك ــح ــم ال أمــــام  الــمــســتــخــدمــة  ــة  ــغ ــل ال ــد  ــدي ــح ت  
ــات الــتــطــبــيــق ــ ــي ــ ــة وآل ــي ــرب ــع ــة ال ــغ ــل ــر ال ــي local@albiladpress.comالـــمـــنـــازعـــات غ
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“الكهرباء” ترمي مسؤولية تأخر “إنارة الرملي” على “اإلسكان”
ــور: ــاش ... ع ــن  ــم ــث ال ــون  ــع ــدف ــار والــمــواطــنــون ي ــطـ ــزداد ســــوءا فـــي األمـ ــ الـــوضـــع يـ

قـــال الممثل البلدي عن سادســـة الشـــمالية عبدهللا 
عاشـــور إن ملف إنارة شـــوارع الرملـــي الضعيفة ال 
يـــزال يراوح مكانه، مع تزايـــد مطالبات المواطنين 
بوضع الحلول المناسبة لذلك، بال أي تأخير، ضمانا 

لسالمتهم.

وأشـــار عاشـــور في تصريحه لــــ “البـــالد”: “نحن مع 
العمـــل بالطاقـــة النظيفـــة، والصديقـــة، بشـــرط أن 
تكـــون مدروســـة بعنايـــة وقابلـــة للتنفيـــذ بالشـــكل 

الصحيح، والمناسب للمنطقة”.
وأضاف “قمت بتوجيه خطـــاب إلى هيئة الكهرباء 
والماء للنظر بهذا األمر، ولقد تلقيت على أثره الرد 
باالعتـــذار، وبأن الملف لدى وزارة اإلســـكان والذي 

هي المسؤولة عن المشروع، وسوف نخاطبها فورا 
بهذا الشأن”.

وأكمـــل عاشـــور “ردت الهيئـــة أن مشـــروع تركيـــب 
اإلنـــارة التـــي تعمـــل باأللـــواح الشمســـية بمشـــروع 
إســـكان الرملـــي تم تنفيذه بالتعاقد مع شـــركة، من 
قبـــل وزارة اإلســـكان، وحتـــى اآلن لم يتم اســـتالم 
شـــبكة اإلنـــارة مـــن وزارة اإلســـكان، حيـــث ال يزال 

المشـــروع فـــي فتـــرة الضمـــان مـــن قبـــل الشـــركة 
المعنية، وتحت إشراف وزارة اإلسكان والتي تمتد 
إلى خمسة سنوات بدء من تاريخ ١ مارس ٢٠٢١”.
وتابع اإلنارة ضعيفة جدا، والوضع يزداد سوءا في 
موســـم األمطار، حيث تصبـــح الرؤية أكثر صعوبة، 
مـــن األهمية تقويـــة المصابيح الحاليـــة أو تغييرها 

عبدالله عاشورلضمان سالمة الناس”.

افتتـــح األميـــن العـــام للمؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنســـانية مصطفى الســـيد، المعرض السنوي لألسر 
المنتجـــة، والذي تنظمـــه المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية بالتعاون مع مدينة التنين، والذي يســـتمر 
في الفترة من 2 – 12 مارس في مدينة التنين بديار 
المحرق. وأشاد السيد بالدور اإلنساني الكبير لجاللة 
الملك المعظم، في دعم األسر المنتسبة للمؤسسة وما 
تحظـــى به مـــن دعم كريم من الحكومـــة بقيادة ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، مشـــيدًا برعاية 
وقيادة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة لعمل 
المؤسســـة بكل احترافية وتميز. وقال إن المؤسسة 
تحرص على دعم األســـر المنتجـــة والعمل على فتح 
آفـــاق الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع المجتمـــع المحلـــي، 
إلـــى جانب توفير مســـاحات وفرص لألســـر المنتجة 
لتقديـــم منتجاتها للجمهور وتوفير الدعم المناســـب 
لألســـر المنتســـبة، وذلك لتطوير مهارتها ومســـاندتها 

في تحســـين مستوى المعيشة، وهذا المعرض تقيمه 
المؤسســـة ســـنويًا تزامنًا مع شـــهر رمضـــان الفضيل؛ 

لتتمكن األسر من تجهيز احتياجاتها.
يحتوي المعرض على مجموعة من الســـلع والبضائع 

التي تعرضها مجموعة من األسر المنتسبة للمؤسسة 
الملكيـــة، كمـــا يحتـــوي علـــى مختلـــف المشـــغوالت 
والمنتجات من صنع أياديهم في المنزل، وتتوافر فيه 
بضائع صناعة محلية يدوية منزلية مثل الكروشـــية 

و الديكوباج واإلكسســـورات والمصوغات والمالبس 
الشـــعبية، باإلضافـــة إلى البهـــارات والحلويـــات، إلى 
جانب العطورات والبخور البحريني المحلي الصنع.

ودعت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية الجمهور 

إلى زيارة المعرض ومشـــاهدة مشـــغوالت ومنتجات 
األســـر المتناســـبة مـــع احتياجـــات التحضيـــر لشـــهر 
رمضـــان المبـــارك، حيـــث يفتـــح أبوابـــه طـــوال أيـــام 

األسبوع من 4 عصرًا حتى 10 مساًء.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

“سرايا” بال شبكة صرف صحي منذ 20 عاما
توصيل 975 منزال بالمجاري في “الشمالية”... محسن:

الشـــمالي  البلـــدي  المجلـــس  عضـــو  قـــال 
ســـلمان محســـن إن العمـــل يجـــري حاليـــًا 
علـــى توصيـــل 975 عقارا بشـــبكة الصرف 
الصحـــي فـــي مناطـــق عـــدة بالمحافظـــة 

الشمالية.
جـــاء ذلـــك خـــالل حديثـــه لــــ “البـــالد” في 
ضوء اجتماعـــه مع إدارة الصرف الصحي 
بحضـــور ممثلين عن أهالي ســـرايا بوقوة 
وتحديـــدًا مجمع 457، إضافة إلى ممثلين 
عن مجمع 441 بالسهلة الشمالية لمناقشة 
يـــوم  موضـــوع الصـــرف الصحـــي وذلـــك 

األحد الماضي.
وتابـــع “يجـــري العمـــل على إنشـــاء شـــبكة 
صـــرف صحـــي جديـــدة وبنـــاء عـــدد مـــن 
الخطـــوط الرئيســـة والفرعيـــة وعـــدد من 
غرف التفتيش في مجمع 457 في منطقة 

أبوقوة”، متوقعًا أن يتم البدء بالمشـــروع 
)مـــن دون محطـــة صـــرف صحـــي( خـــالل 
الربع الرابع من العام الجاري في سبيل أن 
ينتهـــي في الربـــع الثاني من العـــام 2026، 
حيـــث يجـــرى حالًيـــا التنســـيق مـــن قبـــل 
وزارة األشـــغال إلعـــداد وثائـــق المناقصة 

وطرح المشروع على مجلس المناقصات، 
حيـــث إن المشـــروع ســـيخدم 875 عقـــاًرا 

بالمنطقة.
كمـــا أوضـــح محســـن أنـــه تـــم االتفـــاق مع 
أهالي السهلة الشـــمالية على إنشاء شبكة 
صـــرف صحـــي جديـــدة وبنـــاء عـــدد مـــن 

الخطـــوط الرئيســـة والفرعيـــة وعـــدد من 
غـــرف التفتيش، مبينا أن المشـــروع الذي 
ال يـــزال في مرحلة التصاميـــم التفصيلية 

كفيل بخدمة 100 عقار.
وقـــال محســـن: “منطقة ســـرايا تعاني من 
عدم وجود شبكة صرف صحي منذ قرابة 
15 إلـــى 20 ســـنة وقـــد أصبحـــت البيـــوت 
متهالكـــة بســـبب تشـــبع المنطقـــة بالمـــاء، 
األمـــر الـــذي تســـبب فـــي اســـتياء األهالي 
لدرجـــة أن البعـــض اضطـــر إلى بيـــع منزله 
بسعر أقل من الشراء وانتقل لمنطقة فيها 
شـــبكة صرف صحي”. وأضـــاف أن “أهالي 
منطقـــة الســـهلة الشـــمالية راســـلوا وزارة 
األشـــغال بشـــأن طريق 4158 بمجمع 441 
إال أن الـــرد شـــكل لهم صدمة قويـــة وأثار 
اســـتغرابهم، إذ تبين أن هـــذا الطريق غير 
مـــدرج في ميزانية 2023 2024- رغم أنه 

يحوي على ما يقارب 100 منزل”.

خالل االجتماع بإدارة الصرف الصحي

بنا

المستشـــفيات  ادارة  أكـــدت 
الحكوميـــة أن الحالـــة الصحيـــة 
الخواجـــة  عبدالهـــادي  للنزيـــل 
مـــا  بحســـب  وأنـــه  طبيعيـــة، 
يتضمنـــه الســـجل الطبـــي، فلـــم 
يسبق له الشـــكوى من أي مرض 

في القلب.
وأشـــارت إلى أنه كان قد تم نقل 
النزيل على وجه السرعة بسيارة 
اإلســـعاف إلـــى قســـم الطـــوارئ 
بتاريـــخ 28 فبراير 2023 للعالج 
الالزمـــة،  الفحوصـــات  وإجـــراء 
إثر معاناته مـــن آالم في الصدر، 
الطبيـــة  للعنايـــة  خضـــع  حيـــث 
الالزمة، وتمت إعادته إلى مركز 
ذات  فـــي  والتأهيـــل  اإلصـــالح 

اليـــوم، وقـــد تـــم تحديـــد موعد 
مـــارس   19 بتاريـــخ  لـــه  طبـــي 
2023 للمتابعة في قسم امراض 

القلب.
وأكدت المستشفيات الحكومية 
النـــزالء  صحـــة  تولـــي  أنهـــا 
وتســـعى  القصـــوى،  األهميـــة 
دائمـــًا إلى تقديـــم رعاية صحية 
يتوافـــق  بمـــا  للجميـــع،  شـــاملة 
والمعاييـــر  البروتوكـــوالت  مـــع 

الصحية المعتمدة.

المستشفيات الحكومية: الحالة 
الصحية للنزيل الخواجة طبيعية

يتقدم
رئيس وأعضاء مجلس النواب

واألمين العام وكافة منتسبي األمانة العامة
بخالص التعازي والمواساة إلى الموظف

السيد/ إدريس محمد العلي
منسق الخدمات العامة بإدارة الخدمات والمرافق

لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى

والدته
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة 

بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم 
أهلها وذويها الصبر والسلوان

منال الشيخ

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

يلعب وحيداً في مجموعة صعبة وقاسية

ال يــكاد يخلــو حســاب مــن منصات التواصــل االجتماعــي، إال ونجد فيه تهكًمــا على حال 
راتــب شــهر مــارس الجاري والذي “يلعــب وحيدًا في مواجهة مجموعة صعبة وقاســية”، 

كما وصفه بعض المغردين.

وســـيتخلل هذا الشـــهر عدة مناســـبات مهمة، 
تضج بااللتزامات والمصاريف الدسمة، وهي 
شـــهر رمضـــان الكريـــم، واســـتمرار المواســـم 
الدراســـية، وعيد األم، والناصفة، واالستعداد 

المبكر لطلبات العيد، وعدد وال حرج.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، قـــال حســـين نعمـــة “احنا 
طلعنـــا مـــن التصفيـــات لألســـف، مـــا تأهلنـــا، 
مـــدارس وتســـجيل ســـيارة، نلقاكم الموســـم 

المقبل”.
وقال حسن سند” البوك يحتضر”.

وعلـــق أحمد عبدهللا ناجـــم” يلعب مع باريس 
والبايرن ويوفي، والتأهل 5/100”.

وقال أبو احمد خليل” من زمان هذا الشـــيء، 
كان يلفظ أنفاسه قبل ما ينزل”.

وقالت صاحبة حســـاب فورتي سفن” 
سامحيني امي هالشهر ضغوط... ما 

عندي”.

بالقـــول”  وأشـــارت صاحبـــة حســـاب فيتمـــو 
والشـــهر هـــذا 31 يومـــا يعنـــي ِكملت الســـالفة 

بعد”.

هذا ما قاله مواطنون عن راتب مارس

لم يسبق له 
الشكوى من 
مرض بالقلب

تستضيفه مدينة التنين ويتضمن مالبس شعبية وعددا من األطعمة

سوق لألسر المنتجة إلعانتها على التجهيز للشهر الفضيل

LinkLink

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/03/525707012500.pdf
https://albiladpress.com/news/2023/5257/bahrain/798210.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.albiladpress.com/pdf-version/2023/5257#pdf59504
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

العدد:  5257
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المنامة- بنا

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي في مقـــر الوزارة، اليـــوم، وفد 
مجموعة التحالف اليهودي الجمهوري 
الشـــيوخ  مجلـــس  عضـــو  برئاســـة 

األمريكي السابق نورم كولمان.
وتم خـــال اللقـــاء، التأكيـــد على عمق 
عاقـــات الصداقـــة التـــي تجمـــع بيـــن 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة 

األمريكيـــة، واســـتعراض ســـبل الدفـــع 
بأوجه التعاون المشـــترك بين الجانبين 
في مجاالت حرية األديان والمعتقدات 
والتعايـــش  التســـامح  قيـــم  وتعزيـــز 
اإلنساني، بما يسهم في إشاعة السام 
وتدعيـــم ركائـــز األمن واالســـتقرار في 
العالـــم لمـــا فيـــه الخيـــر والنفـــع لجميع 

الشعوب.

تكثيف التعاون مع التحالف اليهودي في حرية األديان

خلف يعّرف الوزراء بالشكل األمثل لتنفيذ مشاريع القوانين
القانونيـــة،  الشـــؤون  وزارة  عقـــدت 
أمس، ورشة عمل وزارية حول تطوير 
آلية تقديم وإعداد ودراســـة مشـــاريع 
القوانيـــن الحكومية، وذلـــك بعد قرار 
مجلس الوزراء بالموافقة على مذكرة 
اللجنة التنسيقية بشأن مقترح تطوير 
آلية تقديم وإعداد ودراســـة مشـــاريع 
القوانيـــن الحكومية، وتكليـــف وزارة 
الشؤون القانونية بتنظيم ورش عمل 
للجهـــات الحكوميـــة لتعريفها بصورة 

أكبر على هذه اآللية المطّورة.
وتأتي هذه الورشـــة التي قّدمها وزير 
خلـــف،  يوســـف  القانونيـــة  الشـــؤون 
بحضـــور عـــدد من الـــوزراء، مـــن أجل 
توضيـــح ماهيـــة اآلليـــة المطـــّورة مع 
تبيـــان مختلـــف جوانبهـــا بمـــا يضمـــن 
توحيـــد إعـــداد التشـــريعات الداعمـــة 
لمســـيرة النمـــاء والتطـــور فـــي مملكة 
البحرين، تماشيًا مع برنامج الحكومة 
ورؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030 
والتـــي تصب جميعها في رفد أهداف 

المسيرة التنموية الشاملة.

علـــى  المطـــّورة  اآلليـــة  وتتضّمـــن 
التوجهات التشريعية لحكومة مملكة 
التشـــريعية  واألولويـــات  البحريـــن، 
الســـنوية للحكومـــة، ونمـــوذج تقديم 
إلـــى  باإلضافـــة  القوانيـــن،  مشـــاريع 
آلية دراســـة مشـــاريع القوانين، والتي 

تـــّم التعريـــف بهـــا خـــال الورشـــة مع 
اســـتعراض نمـــوذج لكيفيـــة تطبيقهـــا 
بالشـــكل األمثـــل بمـــا يحقـــق غاياتهـــا 

المنشودة.
هـــذا ومن المقـــرر أن تعقد ورش عمل 
أخرى تســـتهدف الموظفين المعنيين 

بكافـــة  القانونيـــة  الشـــؤون  وفـــرق 
الجهـــات الحكومية من أجل تعريفهم 
بهذه اآللية واطاعهم عليها عن كثب، 
فضـــاً عن تقديـــم شـــروحات مفّصلة 
عن العمليات واإلجراءات الموضوعة 

ذات العاقة.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل نائـــب أميـــر المنطقة الشـــرقية 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير أحمد بن 
فهد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود 
فـــي مقر اإلمارة، ســـفير مملكة البحرين 
لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة 
الشـــيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل 
خليفة. وخال اللقاء، رحب ســـمو نائب 
أميـــر المنطقـــة الشـــرقية بســـفير مملكة 
البحرين لدى المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة، متمنًيـــا له التوفيـــق في أداء 
مهامه الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز 
العاقـــات األخويـــة التاريخيـــة الوثيقة 
مؤكـــًدا  الشـــقيقتين،  المملكتيـــن  بيـــن 

ســـموه اهتمام وحرص المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة الدائم علـــى تعزيز 
العمـــل المشـــترك مـــع شـــقيقتها مملكـــة 
البحريـــن بمـــا يخدم مصالـــح وتطلعات 

المملكتين وشعبيهما الشقيقين.
بـــن  علـــي  الشـــيخ  أعـــرب  مـــن جانبـــه، 
عبدالرحمـــن بـــن علـــي آل خليفـــة عـــن 
شـــكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
األميـــر أحمـــد بـــن فهـــد بـــن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود، مشـــيًدا بما حققه 
المملكتيـــن  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
الشـــقيقتين من خطـــوات متقدمة على 

الُصعد كافة.

حريصون على تعزيز العمل المشترك مع البحرين

الرفاع - قوة الدفاع

للتدريـــب  العهـــد  ولـــي  بمركـــز  أقيـــم 
المستشـــفى  فـــي  الطبيـــة  والبحـــوث 
العســـكري لقوة دفـــاع البحريـــن، صباح 
أمـــس، حفل تكريم عدد من ضباط قوة 
دفـــاع البحرين الحاصلين على “وســـام 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد لاســـتحقاق 
الطبـــي”، بحضـــور اللواء الركن الشـــيخ 
علي بن راشـــد آل خليفة مساعد رئيس 

هيئة األركان للقوى البشرية.

وبعـــد تـــاوة آيـــات عطـــرة مـــن الذكـــر 
الحكيـــم، ألقيـــت كلمـــة بهذه المناســـبة، 
بعدها قام مســـاعد رئيس هيئة األركان 
للقوى البشـــرية بتســـليم “وســـام األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد لاســـتحقاق الطبـــي” 
لعـــدد من ضبـــاط قـــوة دفـــاع البحرين، 

وهنأهم على هذا التكريم.
حضـــر االحتفـــال عـــدد من كبـــار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

تسليم “وسام األمير سلمان بن حمد” لعدد من الضباط

ل 69 متسابقا إلى نهائيات الجائزة الكبرى للقرآن تأهُّ
التصفيـــات  مؤخـــًرا  اختتمـــت 
النهائيـــة لجائـــزة البحريـــن الكبـــرى 
للقـــرآن الكريـــم في دورتها الســـابعة 
والعشـــرين والتـــي تحظـــى برعايـــة 
ملكية مـــن لدن ملك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، وُتقـــام ســـنويًا 
بتنظيم من وزارة العدل والشـــؤون 
والمجلـــس  واألوقـــاف  اإلســـامية 
األعلى للشـــؤون اإلسامية، وتتمتع 
بشـــراكة مجتمعية مع وزارة التربية 
والتعليـــم ووزارة الداخليـــة ووزارة 

التنمية االجتماعية.
وقد ســـجلت هـــذه الدورة مشـــاركة 
4065 متســـابقا ومتســـابقة، وتأهـــل 

متســـابقًا   69 النهائيـــة  للتصفيـــات 
 29 الذكـــور  مـــن   40 ومتســـابقة، 
مـــن اإلنـــاث موزعين علـــى مختلف 
المســـابقات وفروعهـــا، ومـــن المقرر 
تكريم الفائزين في الحفل الختامي 
للجائـــزة والذي ســـُيقام خال شـــهر 

رمضان المبارك.
يشـــار إلـــى أن الجائـــزة تهـــدف إلـــى 
خدمـــة كتاب هللا عزوجـــل والعناية 
بـــه حفظًا وعلمًا وعماً، وكذلك حث 
الناشـــئة علـــى حفـــظ كتـــاب هللا عز 
وجل ومدارسته والعناية به، إضافة 

حقائـــق  علـــى  النـــشء  تربيـــة  إلـــى 
المطهـــرة،  والســـنة  العزيـــز  الكتـــاب 
وشـــرائعه  اإلســـام  مبـــادئ  وعلـــى 
الســـمحة، كما تهدف الجائزة بشكل 
المتميزيـــن مـــن  إلـــى دعـــم  مباشـــر 

حفظة كتاب هللا وصقل قدراتهم.

المنامة -وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

“التربية” تدشن خطتها االستراتيجية 2023 - 2026
محاور لجودة التعليم والعنصر البشري والخدمات اإلدارية والبنية التحتية

دشـــنت وزارة التربيـــة وللتعليـــم خطتهـــا 
االســـتراتيجية خـــال حفـــل أقيـــم تحـــت 
رعايـــة وزيـــر التربيـــة والتعليـــم محمد بن 
مبارك جمعـــة، والذي أكد أن خطة الوزارة 
االستراتيجية لألعوام 2026-2023 تأتي 
منســـجمًة بشكٍل تاٍم مع أهداف وأولويات 
برنامـــج الحكومة “من التعافـــي إلى النمو 
المســـتدام” للفترة ذاتها، متضمنًة سلســـلة 
النهـــوض  إلـــى  الهادفـــة  المبـــادرات  مـــن 
بمســـتوى خدمـــات الـــوزارة بشـــكٍل عـــام، 
أداء  بتحســـين  يتعلـــق  مـــا  وخاصـــًة 
المؤسســـات التعليمية، ومراجعة وتطوير 
المناهـــج وطرائـــق التدريـــس فـــي جميـــع 
المراحل الدراســـية، بالشـــكل الذي يضمن 
تلبيتها لاحتياجات والمهارات المطلوبة، 

مع االرتقاء بكفاءة القوى العاملة.
جـــاء هـــذا التدشـــين متزامنـــًا مـــع إقـــرار 
وذلـــك   ،2023-2026 الحكومـــة  برنامـــج 
الـــوزارة  وكيـــل  الخاطـــر  نـــوال  بحضـــور 
واألداء،  واالســـتراتيجيات  للسياســـات 
وسهى حمادة مدير عام شؤون المدارس، 
وعدد مـــن الـــوكاء المســـاعدين ومديري 

اإلدارات ورؤساء األقسام والمختصين.

وأشـــار  وزيـــر التربيـــة والتعليـــم إلـــى أن 
مـــن اختبـــاٍر  الـــوزارة مؤخـــرًا  نفذتـــه  مـــا 
تجريبٍي لقيـــاس مهارات اللغة اإلنجليزية 
مـــن  الثالـــث  المســـتوى  لطلبـــة   ،))IELTS
المرحلـــة الثانويـــة، وإعانهـــا عـــن نتائجه 
بكل شفافية، يأتي في سياق هذا التوجه 
التطويري، حيث سيتم العمل على تدريب 
الطلبـــة حتى مايـــو المقبل؛ لرفع مســـتوى 
إتقانهـــم لمهارات اللغة ضمن هذا االختبار 
العالمـــي إلى جانب اختبـــار )TOEFL(، مع 
العمـــل علـــى تحســـين مناهج هـــذه المادة 

األساسية المهمة.
وبّيـــن الوزيـــر أن تفعيـــل وحـــدة متابعـــة 
أداء المدارس اعتبارًا من العام الدراســـي 
المقبـــل، يصب في تحقيـــق أحد األهداف 

المهمة لهـــذه الخطة االســـتراتيجية، وهو 
تحســـين جودة وفاعليـــة النظام التعليمي 
وذلـــك  مخرجاتـــه،  بكفـــاءة  واالرتقـــاء 
بالتنســـيق والتعاون مع رؤســـاء المدارس 
للمناطـــق  العمليـــات  إدارات  جميـــع  فـــي 
التعليميـــة األربع، معربًا عن شـــكره لقطاع 

السياسات واالستراتيجيات واألداء على 
جهـــوده فـــي تنفيذ هـــذه الخطـــة وفق ما 

حدده برنامج الحكومة.
كمـــا تم تقديـــم فيلم يســـتعرض إنجازات 
للفتـــرة  الســـابقة  االســـتراتيجية  الخطـــة 

2022-2019 بحسب أهداف الخطة.

مفيـــز  عبـــدهللا  بدورهـــا، قدمـــت شـــيخة 
االســـتراتيجي  التخطيـــط  إدارة  مديـــر 
عرضـــًا عـــن الخطـــة االســـتراتيجية لفترة 
2026-2023، ومـــا قامـــت به الـــوزارة من 
اجتماعـــات علـــى جميـــع المســـتويات مـــع 
جميع المعنيين لبناء رؤية ورســـالة وزارة 
الرئيســـية  وأهدافهـــا  والتعليـــم  التربيـــة 
والفرعية، حيث أشارت إلى اشتمالها على 
4 محـــاور رئيســـة تنـــدرج ضمنهـــا أهداف 
بمحـــور  بـــدءًا  فرعيـــة،  وأخـــرى  رئيســـة 
االســـتراتيجي  وهدفـــه  التعليـــم،  جـــودة 
تحســـين جودة وفاعليـــة النظام التعليمي 
وذلـــك  مخرجاتـــه،  بكفـــاءة  واالرتقـــاء 
عبـــر تطويـــر المناهـــج لمواكبـــة متطلبات 
العصـــر، ورفـــع مســـتوى أداء المؤسســـات 

التعليميـــة وتجويد مخرجاتها، وتشـــجيع 
القطـــاع الخـــاص لاســـتثمار فـــي التعليم، 
وتعزيز اإلشـــراف والرقابة لارتقاء بأداء 
المؤسســـات التعليمية، أما المحور الثاني، 
وهدفـــه  البشـــري،  العنصـــر  علـــى  فيركـــز 
االســـتراتيجي تمكيـــن الكـــوادر البشـــرية 
ورفـــع كفاءتهـــا، وذلـــك عبـــر تنميـــة أداء 
منتســـبي الوزارة ورفع قدراتهـــم المهنية، 
وزيـــادة مهـــارة وجاهزية المعلميـــن مهنًيا 
وتقنًيـــا واالرتقـــاء بمســـتوى أدائهـــم، فيما 
الخدمـــات  علـــى  الثالـــث  المحـــور  يركـــز 
اإلداريـــة، وهدفـــه االســـتراتيجي تطويـــر 
جـــودة  وتحســـين  الحكومـــي  األداء 
الخدمـــات، وذلـــك عبـــر تطويـــر الخدمات 
اإلدارية المقدمة ورقمنتها، وتيســـير عمل 
األجهزة اإلدارية بمرونـــة وتكامل والعمل 
علـــى حوكمتهـــا، أمـــا المحـــور الرابـــع فهو 
البنيـــة التحية، وهدفه االســـتراتيجي هو 
تطوير البنى التحتية التعليمية والرقمية، 
وذلك عبر توفير مدارس عصرية وجاذبة، 
وتطوير المنشآت التعليمية، وتعزيز البنية 
التحتيـــة الرقميـــة لدعم التمكيـــن الرقمي 

في التعليم.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تعزيز التبادل الطالبي بين المنامة وواشنطن
اســـتقبلت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالي 
نائب رئيس مجلس أمنـــاء مجلس التعليم العالي 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة، 
الباحثـــة ماريـــا ماركـــوس مـــن معهـــد روتشســـتر 
للتكنولوجيا المشاركة ضمن منح برنامج “علماء” 
فولبرايـــت، وهـــو برنامج تبادل طابي يســـتهدف 
الشـــباب المهتميـــن بالدراســـة والبحـــوث، وتقـــوم 
الباحثـــة بدراســـتها بالتعـــاون مـــع الكليـــة الملكية 

للجراحين - جامعة البحرين الطبية.
واطلعت األمين العام لمجلس التعليم العالي على 
أبـــرز مســـتجدات األبحاث التي تقـــوم بها الباحثة 
األمريكيـــة ماريـــا ماركـــوس بالتعـــاون مـــع الكلية 

الملكية للجراحين.
وأشـــادت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالي 
بالمبـــادرات الهادفـــة إلـــى تعزيز التبـــادل الطابي 

البحريـــن  فـــي  العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات  بيـــن 
والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، مؤكـــدة أهميـــة 

التعـــاون والتنســـيق المشـــترك في مجـــال التعليم 
العالي والتخصصات المختلفة.

المنامة - مجلس التعليم العالي

200.1
ــار ــنـ ــون ديـ ــيـ ــلـ مـ

كشـــف تقريـــر إرنســـت ويونـــغ لصفقـــات االندمـــاج 
واالســـتحواذ في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا عـــن نشـــاط غير مســـبوق في عـــام 2022. 
وأشـــار التقرير إلى تســـجيل 754 صفقة في 2022، 
متجـــاوزة األرقـــام التقليديـــة التـــي كانت تســـجلها 
تاريخيـــًا بيـــن 500 و600 صفقـــة لتحقـــق نموًا في 

عدد الصفقات بنسبة 13 % مقارنة بعام 2021.
واســـتحوذت الصفقـــات المحليـــة علـــى 51 % مـــن 
إجمالـــي حجم صفقـــات االندماج واالســـتحواذ مع 
388 صفقـــة، وعلـــى 34 % مـــن القيمـــة اإلجماليـــة 

للصفقات مع 28.4 مليار دوالر.
واحتلـــت الصفقـــات الصـــادرة المرتبـــة األولـــى من 
حيـــث القيمة، مســـجلًة 40.1 مليـــار دوالر أميركي، 

في 201 صفقة، في حين بلغ عدد الصفقات الواردة 
165 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار دوالر.

وشـــهدت المنطقة 137 صفقة شـــاركت فيها جهات 
مرتبطـــة بالحكومات عام 2022، وهو أعلى بنســـبة 
78 % مقارنـــة بعـــام 2021، وأعلـــى رقـــم منـــذ عام 

.2017
واستحوذت هذه الصفقات على 49 % من إجمالي 
قيمة الصفقات المعلن عنها، مع عائدات بلغت 40.3 

مليار دوالر.
25 % مـــن  واســـتحوذ قطـــاع التكنولوجيـــا علـــى 
إجمالـــي عـــدد الصفقـــات، ليعكـــس ذلـــك مواصلـــة 
منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا تعزيـــز 
ســـهولة ممارســـة األعمـــال التجارية من خالل ســـن 

تشريعات مالئمة للصناعات.
وفقـــًا للتقريـــر، حافظـــت دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة علـــى تصدرهـــا لقائمتـــي البلـــدان األكثـــر 
جذبـــًا واألكثـــر تنفيذًا للصفقات في منطقة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال أفريقيـــا، تلتهـــا المملكـــة العربية 

السعودية في القائمتين.
واحتلـــت كلٌّ مـــن جمهورية مصر العربية وســـلطنة 
ُعمـــان مكانًا على قائمـــة الدول الخمس األكثر جذبًا 

وتنفيذًا لصفقات الدمج واالستحواذ.
فيمـــا هيمنـــت المؤسســـات مـــن الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة علـــى العدد األكبر مـــن الصفقات الواردة 

إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ويشـــير عدد الصفقـــات الـــواردة في اإلمـــارات إلى 

أن المســـتثمرين من خارج منطقة الشـــرق األوسط 
وشمال أفريقيا يبدون اهتمامًا كبيرًا ببيئة األعمال 
اإلماراتيـــة  الحكومـــة  اســـتطاعت  التـــي  المواتيـــة 

الحكيمة تأسيسها.
وســـجلت دولـــة اإلمـــارات ثالثـــة من أكبـــر صفقات 
االندماج واالستحواذ في المنطقة، بقيادة مؤسسة 
“كيـــس دي ديبـــو أي بالســـمان دو كيبـــك الكنديـــة، 
والتـــي اســـتحوذت علـــى 22 % مـــن ملكية شـــركة 
موانـــئ دبـــي العالميـــة في كلٍّ مـــن المنطقـــة الحرة 
في جبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية، وميناء 

جبل علي مقابل 5 مليارات دوالر.
وفي المرتبـــة الثانية جاءت صفقـــة صادرة تمثلت 
لالتصـــاالت  اإلمـــارات  مؤسســـة  اســـتحواذ  فـــي 

والوحـــدة التابعة لها أطلـــس 2022 هولدنجز، على 
9.8 % مـــن مجموعـــة فودافـــون مقابـــل 4.4 مليار 

دوالر.
وجاءت في المرتبة الثالثة، استحواذ شركة بترول 
أبوظبـــي الوطنية “أدنوك” على 24.9 % من شـــركة 
النفط والغاز النمساوية “أو إم في” )OMV AG( من 
صنـــدوق ثـــروة ســـيادية محلي تابع لشـــركة مبادلة 

مقابل 4.1 مليار دوالر.
وكان اســـتحواذ شـــركة الزيـــت العربيـــة الســـعودية 
“أرامكـــو” علـــى أعمـــال المنتجـــات العالمية لشـــركة 
“فالفوليـــن” مقابـــل 2.7 مليـــار دوالر بمثابـــة صفقـــة 

استراتيجية في قطاع النفط والغاز.

اإلمارات تسجل أكبر 3 صفقات اندماج بالشرق األوسط في 2022
وفقا لتقرير إرنست ويونغ

أرســـى مجلس المناقصـــات والمزايدات 
 44 لــــ  تابعـــة  ومزايـــدة  مناقصـــة   183
جهة حكومية بقيمـــة إجمالية تجاوزت 
ضمـــن  وذلـــك  دينـــار،  مليـــون   200.1

ترسيات شهر يناير الماضي.
وكانـــت أكبـــر 5 جهـــات من حيـــث قيمة 
الترســـيات بنحـــو 172.1 مليـــون دينـــار 
تمثل ما نســـبته 86 %، كالتالي: جاءت 
شـــركة تطوير للبترول أوال، مســـتحوذة 
علـــى 138 مليـــون دينـــار، أي ما نســـبته 
69 % مـــن إجمالـــي قيمـــة الترســـيات، 
ثانًيا شـــركة نفط البحرين )بابكو( بنحو 
14.7 مليـــون دينار )7.4 %(، ثالًثا وزارة 
األشـــغال بنحـــو 6.6 مليـــون دينـــار )3.3 
%(، رابًعا المجلس األعلى للصحة بنحو 
)3.27 %(، وأخيـــًرا  6.5 مليـــون دينـــار 
وزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي 

بنحو 6.2 مليون دينار )3.1 %(.
وأرســـى المجلـــس 11 مناقصـــة لشـــركة 
أبرزهـــا:  مـــن  كان  للبتـــرول،  تطويـــر 
مناقصـــة لتوفيـــر مرافـــق ضغـــط الغـــاز 
 97.99 بنحـــو  لآلبـــار  المصاحـــب  غيـــر 
مليون دينار فازت بها شركة تي دي إي 
)اوفرســـيس( وشركة اينرفليكس ميدل 

ايست.
مناقصـــة   12 المجلـــس  أرســـى  كمـــا 

كان  )بابكـــو(،  البحريـــن  نفـــط  لشـــركة 
مـــن أبرزهـــا: مناقصـــة لتوفيـــر خدمات 
الصيانة توربينات توليد الطاقة الغازية 
ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن معـــدات الـــدوران 
الميكانيكيـــة الحرجة بنحـــو 3.5 مليون 

دينار.
وكذلـــك أرســـى المجلـــس 37 مناقصـــة 
لوزارة األشـــغال بنحو 6.6 مليون دينار، 
كان أبرزهـــا: مناقصـــة أعمـــال الصيانـــة 
الشـــاملة لمدرســـة الجابريـــة الصناعيـــة 
الثانويـــة للبنين بنحـــو 822.3 ألف دينار 
فـــازت بهـــا شـــركة الســـرايا للمقـــاوالت، 
الشـــاملة  الصيانـــة  أعمـــال  مناقصـــة 
للبنـــات  اإلعداديـــة  يثـــرب  لمدرســـة 
ومدرسة سعد بن أبي وقاص االبتدائية 

للبنيـــن بنحو 563.5 ألف دينار، مناقصة 
لتقديم الخدمات االستشـــارية لتصميم 
شـــبكات مياه الصرف الصحي المعالجة 
فـــي مناطـــق مختلفة بنحـــو 442.7 ألف 
دينـــار، ومناقصة تحســـين شـــارع الدير 

بنحو 236.9 ألف دينار.
المناقصـــات  مجلـــس  أرســـى  وأيًضـــا 
والمزايدات مناقصتين للمجلس األعلى 
للصحـــة، فازت شـــركة يوســـف محمود 
حسين بمناقصة إدارة وتشغيل المخازن 
المركزية لألدوية والمســـتلزمات الطبية 
بنحـــو 6 مالييـــن دينـــار، وفازت شـــركة 
)Milliman( بمناقصـــة تعيين أخصائيين 
في اقتصـــادات الصحة بقيمة 530 ألف 

دينار.

مجلـــس  أرســـى  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
4 مناقصـــات  المناقصـــات والمزايـــدات 
لـــوزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني 
بنحـــو 6.2 مليون دينار، كان من أبرزها: 
مناقصة لألعمـــال األولية لتهيئة الموقع 
البنيـــة  خدمـــات  لممـــر  الخنـــادق  حفـــر 
التحتيـــة فـــي المرحلـــة الثانيـــة )أ( مـــن 
مشـــروع مدينة خليفة اإلســـكاني بنحو 
1.4 مليـــون دينـــار فـــازت بهـــا مجموعة 

بينونة الغربية للمقاوالت العامة.
للمقـــاوالت  ســـرايا  شـــركة  وفـــازت 
بمناقصـــة لبنك اإلســـكان لتعيين مقاول 
لبناء مشروع سار التجاري بقية 937.1 

ألف دينار.
وأرسى المجلس مناقصة لوزارة شؤون 

البلديـــات والزراعة لتوفيـــر حراس أمن 
لشؤون البلديات بنحو 827.9 ألف دينار 
فازت بها شـــركة سيكيوروتي سلوشنز، 
مناقصـــة لوزارة شـــؤون اإلعالم لتوفير 
خدمـــات النقـــل التلفزيونـــي للفعاليـــات 
الرياضية لعام 2023 فازت بها الشـــركة 
دينـــار،  ألـــف   791.7 بنحـــو  العالميـــة 
مناقصة لوزارة شـــؤون الشـــباب إلنشاء 
مركـــز تمكين شـــباب الســـهلة الشـــمالية 

بنحو 494.3 ألف دينار.
كما أرســـى المجلـــس مناقصـــة لمجلس 
النـــواب لتوفير خدمـــة التأمين الصحي 
وعوائلهـــم  العامـــة  األمانـــة  لمنتســـبي 
بنحو 631.1 ألف دينار فازت بها شـــركة 
ميدغلف تكافل، مناقصة لوزارة الصحة 

لشـــراء مواد ومحاليل ولوزام التشغيل 
ألـــف   459.9 الرئيســـي بنحـــو  للمختبـــر 
دينار، مناقصة لوزارة شـــؤون البلديات 
والزراعـــة لتقديـــم خدمـــات استشـــارية 
لتقييـــم اآلثـــار البيئيـــة لمشـــروع رمـــال 
بنحـــو 362.5 ألف دينـــار، مناقصة لهيئة 
الشـــبكة  الســـتكمال  والمـــاء  الكهربـــاء 
الذكيـــة لعدادات الميـــاه بقيمة 380 ألف 
دينار فازت بها شـــركة المؤيد للتكييف، 
مناقصة لشـــركة بناغاز إلغـــالق المصنع 
تخزيـــن  ومنطقـــة   2 رقـــم  الرئيســـي 
ســـترة رقـــم 2 للفحص الـــدوري وأعمال 
دينـــار،  ألـــف   319.6 بنحـــو  الصيانـــة 
مناقصـــة لمجلـــس التنميـــة االقتصادية 
بـــاي(  فنتـــك  )البحريـــن  مركـــز  لرعايـــة 
بقيمـــة 200 ألف دينـــار، ومناقصة لهيئة 
البحرين للســـياحة والمعارض للتصميم 
واإلشـــراف علـــى تطوير ســـوق المنامة 

بنحو 70.1 ألف دينار.
مناقصـــة  المجلـــس  أرســـى  وكذلـــك 
الستئجار مركبات بنحو 89.4 ألف دينار 
فازت بها شـــركة كانو لتأجير الســـيارات 
المؤيـــد  خليـــل  يوســـف  ومجموعـــة 
وأوالده، ومزايـــدة لتأجيـــر مبنـــى لبيـــع 
الكتب الدراســـية لطلبة جامعة البحرين 
ليرنينـــغ  غرومـــور  شـــركة  بهـــا  فـــازت 

سوليوشنز بقيمة 39.6 ألف دينار.
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تتوقـــع منظمـــة األغذية والزراعـــة “فاو” 
التابعـــة لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة، زيادة 
حجـــم إنتاج القمـــح على مســـتوى العام 
خالل العام الجاري 2023، ليســـجل ثاني 

أعلى تاريخي له.
وجـــاء التوقعـــات األوليـــة للمنظمـــة بأن 
إنتـــاج القمـــح العالمي خالل عام ســـوف 
تصـــل إلـــى 784 مليون طـــن، على الرغم 

من انخفاضه عن العام السابق. 
وتتوقع المنظمة أن يكون اإلنتاج بشكل 
كبيـــر في أميـــركا الشـــمالية، حيث يقوم 
المزارعون بزيادة مســـاحاتهم اســـتجابة 
الرتفـــاع أســـعار الحبـــوب، وفـــي بلـــدان 

نصـــف الكـــرة الجنوبـــي، تعتبـــر توقعات 
اإلنتـــاج لمحاصيل الحبوب الخشـــنة في 
عـــام 2023 مواتيـــة بشـــكل عـــام، ومـــن 
المتوقـــع أن يصـــل إجمالي زراعـــة الذرة 

في البرازيل إلى مستوى قياسي.
 وكانـــت “فـــاو” عدلت توقعاتهـــا بالزيادة 
فيمـــا يتعلق بإنتـــاج الحبوب العالمي في 
عام 2022 إلى 2.774 مليار طن، وهو ما 
ال يزال أقل بنســـبة 1.3 % مما كان عليه 

في عام 2021.
االســـتخدام  يبلـــغ  أن  المتوقـــع  ومـــن    
العالمـــي للحبـــوب 2.78 مليـــار طـــن فـــي 
2022 - 2023، وهـــو مـــا يمثـــل انخفاًضا 

الســـابق،  الموســـم  عـــن   %  0.6 بنســـبة 
ويرجـــع ذلك إلى حد كبير إلى االنكماش 
المتوقـــع في اســـتخدام جميـــع الحبوب 

الخشنة الرئيسة.
مخزونـــات  تراجـــع  المنظمـــة  وتتوقـــع   
عـــام  نهايـــة  بحلـــول  العالميـــة  الحبـــوب 
2023 بنســـبة 1.2 % عن مستوياتها في 
بدايـــة العام، لتصل إلى 844 مليون طن، 
وأن يفوق الســـحب من الحبوب الخشنة 
وإلـــى حـــد أقـــل مخزونـــات األرز الزيادة 

المتوقعة في مخزونات القمح.
ســـتبلغ  التوقعـــات،  لتلـــك  واســـتناًدا 
نســـبة مخزونـــات الحبـــوب العالمية إلى 

االســـتخدام 29.5 % ، وهـــو مـــا يعتبـــر 
“مســـتوى معتـــدل بشـــكل عـــام”، كما من 
المتوقع أن تنكمش التجارة العالمية في 
الحبوب بنســـبة 1.8 % لتصـــل إلى 473 

مليون طن.
ولفتـــت المنظمة إلـــى أن حاالت الجفاف 
تـــؤدي  األســـعار  وارتفـــاع  والصراعـــات 
إلـــى جانـــب مـــآزق االقتصاد الكلـــي، إلى 
تفاقـــم انعدام األمـــن الغذائي في العديد 
مـــن البلدان، حيث تشـــير التقديرات إلى 
أن 45 دولـــة حـــول العالـــم بحاجـــة إلـــى 

مساعدة خارجية للغذاء.
مـــن  المالييـــن  بـــأن  المنظمـــة  وتابعـــت 

الوقـــوع  خطـــر  يواجهـــون  األشـــخاص 
فـــي براثن الجوع الشـــديد، ال ســـيما في 
ظل ارتفاع أســـعار المـــواد الغذائية على 
المســـتوى المحلي في الكثير من الدول، 
فعلى سبيل المثال، كانت أسعار الحبوب 
الخشـــنة فـــي غانـــا، فـــي ينايـــر الماضي، 
أعلـــى علـــى أســـاس ســـنوي بنســـبة 150 
%، وكانـــت أســـعار الحبوب فـــي مالوي 
علـــى  مســـتوياتها  أعلـــى  عنـــد  وزامبيـــا 

اإلطالق.

وأكـــدت المنظمـــة أن الزيـــادة اإلجماليـــة 
فـــي إنتـــاج الحبـــوب بيـــن بلـــدان العالـــم 
ذات الدخـــل المنخفـــض والعجز الغذائي 
)LIFDCs(، البالـــغ عددهـــا 47 دولـــة فـــي 
الموســـم الزراعي الحالي، ســـاعدت على 
تهدئة آثار ارتفاع أسعار السلع األساسية 
العالميـــة، لكـــن تراجـــع اإلنتـــاج وضعـــف 
العملـــة فـــي العديد مـــن البلـــدان األخرى 
ســـوف يبقـــي فواتير الـــواردات الغذائية 

مرتفعة.

“فاو” تتوقع نمو إنتاج القمح العالمي لثاني أعلى مستوياته التاريخية
خالل العام الجاري 2023

وقـــع بنـــك البركـــة اإلســـالمي، مؤخًرا 
اتفاقيـــة تعـــاون مشـــترك مـــع جمعية 
الريـــادة الشـــبابية، وذلـــك تماشـــًيا مع 
جهـــوده المســـتمرة لتحفيـــز الشـــباب 
البحريني مـــن خالل منصة “أســـباير” 
التدريبيـــة والمصممة خصيًصا لتنمية 
وصقل مهاراتهم في مجال الخدمات 
المصرفيـــة والمبادرة فـــي تولي أدوار 
قيادية فـــي المجتمع والمشـــاركة في 
تنميـــة المملكـــة، حيـــُث تمت مراســـم 
التوقيـــع فـــي مبنـــى البنـــك الرئيســـي 
العلـــوي،  فاطمـــة  مـــن  كاًل  بحضـــور 
رئيـــس الخدمـــات المصرفيـــة لألفراد 
فـــي بنـــك البركـــة اإلســـالمي، و أميرة 
محمود، رئيس مجلـــس إدارة جمعية 

الريادة الشـــبابية، باإلضافـــة لعدد من 
المسؤولين من كال الطرفين. 

وفـــي تصريـــح لها حول هـــذا التعاون 
العلـــوي،  فاطمـــة  أشـــادت  المشـــترك، 
رئيـــس الخدمـــات المصرفيـــة لألفراد 
بهـــذه  اإلســـالمي  البركـــة  بنـــك  فـــي 
الخطـــوة قائلـــة: “يأتـــي هـــذا التعاون 
مـــن منطلق إيماننـــا التام بـــأن تمكين 
طاقـــات وقـــدرات الشـــباب البحريني 
وتطويـــر المعرفـــة لديهـــم مـــن خـــالل 
ســـيمكنهم  المناســـبة  الفـــرص  خلـــق 
مـــن ارتقـــاء عجلـــة التنميـــة الحيوية 
للمملكـــة. حيُث ســـيوفر هـــذا التعاون 
المميـــز مـــع جمعيـــة الريادة الشـــبابية 
شتى الموارد الالزمة من خالل منصة 

“أسباير”  لخلق ودعم هذه الفرص من 
برامج وخطط تدريبية مدروسة التي 
تســـتهدف تطويـــر قـــدرات ومهـــارات 
مختلـــف  فـــي  البحرينـــي  الشـــباب 
المجـــاالت، آمليـــن أن نحصد ثمار هذا 

التعاون المشترك قريًبا”.
ومـــن جانبها، صرحـــت أميرة محمود، 
رئيس مجلـــس إدارة جمعيـــة الريادة 
الجمعيـــة  “تفتخـــر  قائلـــة:  الشـــبابية 
بتنويع عالقاتها مع مؤسسات القطاع 
الخاص الرائدة في مجال المسؤولية 
المجتمعيـــة من خـــالل توقيع اتفاقية 
البركـــة  بنـــك  مـــع  مشـــترك  تعـــاون 
اإلسالمي، الرائد في مجال الخدمات 
المصرفيـــة اإلســـالمية. متأكديـــن أن 

هـــذه الشـــراكة المميزة ستســـاهم في 
وتعليميـــة  تدريبيـــة  فـــرص  توفيـــر 
للشـــباب وتوســـيع التأثيـــر اإليجابـــي 

لبرامج وفعاليـــات الجمعية المختلفة 
وتحقيق التنمية المستدامة المرتبطة 
بالرفـــع من كفـــاءة ومهارات الشـــباب 

وبرامـــج  خطـــط  وفـــق  البحرينـــي 
مدروســـة، مـــا يســـاهم فـــي تحقيـــق 

المزيد من التقدم لمملكة البحرين”.
وتســـعى جمعية الريادة الشبابية منذ 
تأسيسها سنة 2012 إلى تنفيذ برامج 
الشـــباب  توعويـــة وتثقيفيـــة مكنـــت 
البحريني من ممارسة دورهم الريادي 
فـــي المجتمـــع في مختلـــف المجاالت 
برنامـــج  ضمنهـــا  ومـــن  والقطاعـــات، 
دينـــاري المعني بالثقافـــة المالية وهو 
منصة تركز علـــى القضاء على األمية 
الماليـــة بيـــن الشـــباب البحرينـــي مـــن 
خـــالل تزويدهـــم بالمعرفـــة واألدوات 
من خالل نخبة من الخبراء المحليين.

“البركة اإلسالمي” يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع “الريادة الشبابية”
تحفيز الشباب البحريني من خالل منصة “أسباير” التدريبية

أميرة محمودفاطمة العلوي

أمل الحامد
 822 ألف دينار صيانة 

شاملة لمدرسة الجابرية 
الصناعية للبنين

631.1 ألف دينار للتأمين 
الصحي لمنتسبي األمانة 

العامة لـ” النواب”

827.9 ألف دينار 
لتوفير حراس أمن 

بشؤون البلديات

خدمات النقل التلفزيوني 
للفعاليات الرياضية عام 

2023 بـ 791.7 ألف دينار
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